ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
PROIECT DE HOTARARE
privind atribuirea unui loc de casa in vederea construirii unei case,
d.nei Obrijan Anisoara si copiilor minori ai acesteia
Avizat Secretar,
Jr. Cotruta Valentino Adrian
Consiliul local al orasului Pogoanele, judetul Buzau ;
Avand in vedere :
- Adresa nr. 10330/15.03.2017 a DGASPC Buzau prin care ne comunica disponibilitatea
Fundatiei SERA Romania de a o sprijini pe Obrijan Anisoara si copii minori ai acesteia in
vederea construirii unei case de locuit;
- Ancheta sociala efectuata de Biroul de asistenta sociala al Primariei orasului Pogoanele
si inregistrata la numarul 60/24.03.2017;
- Expunerea de motive a Primarului orasului Pogoanele, inregistrat la nr.
2683/22.03.2017;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al orasului Pogoanele .
- Prevederile art.36 alin.6 pct.17 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art. 36 alin. 1 si 2, art.45 alin.1 si 2 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 atribuie d.nei Obrijan Anisoara si copiilor minori ai acesteia, un teren intravilan in
suprafata de 400 mp. situat in orasul Pogoanele, str. Tudor Vladimirescu, judetul Buzau,
cvartalul 75 parcela 638 .
Art.2. Terenul mai sus identificat se atribuie familiei Obrijan pe durata existentei
constructiei si cu obligatia obtinerii autorizatiei de construire intr-un termen de doi ani de la
data predarii acestuia.
Art.3. Terenul, situat la adresa aratata mai sus, face parte din terenurile pe care Consiliul
local al orasului Pogoanele le-a rezervat acordarii familiilor aflate in dificultate si celor care se
incadreaza in prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinte proprietate personala. Predarea terenului se face prin grija Biroului
de Registru Agricol si Serviciului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului al Primariei orasului
Pogoanele.
Art.4. Prezenta hotarare poate fi pusa in aplicare numai dupa exercitarea controlului
legalitatii actelor de catre Institutia Prefectului, Judetul Buzau.
Art.5. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta dispozitie persoanelor si
institutiilor interesante .
Initiator,
Primar, Ing. Dumitrascu Florin

