
ROMÂNIA 
JUDEłUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

    
    H O T A R A R E A  Nr. 6/2011 

privind atribuirea unui lot de teren din domeniul privat al comunei 
Muntenii de Sus, judeţul Vaslui,  familiei  BĂLĂU DAN  şi  BĂLĂU 
RAMONA,  beneficiari ai Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală  
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive prin care primarul comunei arată, necesitatea şi oportunitatea 
atribuirii unei suprafeŃe de  teren situat în intravilanul satului Satu-Nou, comuna Muntenii de 
Sus, unor familii cu nevoi sociale deosebite; 

 - prevederile art.1 – 5 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinŃe proprietate personală în vederea construirii de locuinŃe şi ale art.4 si 5 
din H.G. nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003; 

- prevederile art.15 lit.”c” din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - în conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic 
al acesteia; 

- în temeiul art.36 alin.1 şi alin.6 lit.”e” coroborat cu art.45, alin. 3  din Legea 
nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. – Se aprobă atribuirea în folosinŃă gratuită pe durata existenŃei locuinŃei 
proprietate personală, a suprafeŃei de teren de 500 m.p. familiei BĂLĂU DAN şi  BĂLĂU 
RAMONA, beneficiari ai Legii nr.15/2003, conform dosarului anexă, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2.- Contractul de comodat se va încheia în formă scrisă, între proprietar  şi titularii 
dreptului de folosinŃă şi  în care se vor stabili drepturile şi obligaŃile părŃilor, în termen de 15 
zile, de la data aprobării de către consiliul local, pe bază de proces verbal.  
          Art.3. - Primarul comunei şi compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului,  va  
duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
          Art.4. - Prezenta hotărâre se va comunica InstituŃiei Prefectului, compartimentului 
urbanism şi amenajarea teritoriului şi familiei Bălău Dan şi  Bălău Ramona. 
           Muntenii de Sus 
                                                                                                                  12 ianuarie 2011 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                       Ignat Neculai                                                                    Contrasemnează 
                                                                                                                  Secretar comună 
                                                                                                                     Buhuş Rodica 
 

 


