
R O M Â N I A 

JUDEȚUL  BUZĂU 

ORAȘUL  POGOANELE 

CONSILIUL LOCAL, 

 

 

H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003,  

familiei Merăuță Marius Adrian și Merăuță Gianina Cristina 

 

 

     Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
     Având în vedere : 

- Cererea familiei Merăuță Marius Adrian și Merăuță Gianina Cristina prin care solicita 
acordarea unui loc de casă în temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003; 

- Procesul verbal nr. 7371/18.05.2022 al Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 
15/2003 prin care se propune atribuirea locului de casă; 

- Referatul de aprobare pe proiectul de hotărâre al Primarului orașului Pogoanele,  
înregistrat la nr. 7789/23.05.2022. 

- Prevederile Hotărârii Consiliului local al orașului Pogoanele nr. 39/2003 privind 
stabilirea locurilor ce se pot acorda tinerilor in vederea edificării  de locuințe; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului local al orașului Pogoanele nr. 64/2020 privind 
aprobarea regulamentului și criteriilor privind sprijinul acordat tinerilor in vederea edificării  
de locuințe. 

- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate a Consiliului local. 
- Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare;   
- Prevederile HG 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate 
personala. 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
     În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă atribuirea suprafeței de 400 (patrusute) mp., în vederea construirii unei  
locuințe proprietate personală, familiei Merăuță Marius Adrian și Merăuță Gianina Cristina. 
Terenul este amplasat în orașul Pogoanele, str. Tudor Vladimirescu, FN, cvartalul 75 parcela 
638, vecinătățile acestuia fiind cele înscrise în procesul verbal de punere în posesie, parte 
integranta a documentației întocmite de solicitant și avizată de Comisia de aplicare a 
prevederilor Legii 15/2003 . 
       Art.2. Atribuirea se face pe durata existentei construcției în condițiile prevăzute de lege. 

Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  



persoanelor și instituțiilor interesante, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/. 
                    
 
 
                       Președinte de ședință,                                  Contrasemnează Secretar General, 

                         Consilier  Ionuț Buga                                          Valentino Adrian Cotruță 

 

 

 

 

Nr.  48  / 31.05.2022 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 31 mai 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”,  din 
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


