ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
HOTARARE
Privind aprobarea atribuirii unui loc de casa, in temeiul Legii nr. 15/2003,
familiei reprezentata de d.l Busuioc Iancu
Consiliul local al orasului Pogoanele, judetul Buzau ;
Avand in vedere :
- Cererea d.lui Busuioc Iancu, inregistrata la nr. 4272 / 03.05.2017 prin care
solicita acordarea unui loc de casa in temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003;
- Procesul verbal nr. 6145/23.06.2017 al Comisiei de aplicare a prevederilor
Legii nr. 15/2003;
- Expunerea de motive a Primarului orasului Pogoanele, inregistrata la nr.
6149/23.06.2017.
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al orasului
Pogoanele .
- Prevederile Hotararii Consiliului local al orasului Pogoanele nr. 39/2003
privind stabilirea locurilor ce se pot acorda tinerilor in vederea edificarii de
locuinte;
- Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Prevederile HG 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinte proprietate personala.
In temeiul art. 36 alin. 1 - 9, art.45 si art. 115 alin.1 litera (b) din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare .
HOTARASTE
Art.1. Se aproba atribuirea suprafete de 400 (patrusute) mp., in vederea
construirii unei locuinte proprietate personala, familiei reprezentata de d.l
Busuioc Iancu. Terenul este amplasat in orasul Pogoanele, str, vecinatatile
acestuia fiind cele inscrise in procesul verbal de punere in posesie, parte
integranta a documentatiei intocmite de solicitant si avizata de Comisia de
aplicare a prevederilor Legii 15/2003 .

Art.2. Atribuirea se face pe durata existentei constructiei in conditiile
prevazute de lege.
Art.3. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare
persoanelor si institutiilor interesante .
Presedinte de sedinta,
Avizat Secretar,
Consilier, Serban Badea
Jr. Cotruta Valentino Adrian
Nr. 33 / 29.06.2017
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in
sedinta din data de 29 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din
Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu
un numar de 15 voturi „pentru”, 0 abţineri” si 0 voturi “impotriva”, din numărul
total de 15 consilieri în funcţie si 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

