ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA ORA$U LUI BIC AZ
URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

REGULAMENT

pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare gi atribuire a terenurilor in
baza Legii nr, L5l2OO3 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuin;e proprietate personali, republicati, cu modificirile gi
completirile ulterioare, precum gi a Criteriilor de seleclie a solicitanlilor de
terenuri pentru construire locuinfe in baza Legii nr. 15/2OO3

I

Consideratii generale
Art.1. Obiectul prezentului regulament il constituie stabilirea rnetodologiei cadru de
repartizare gi atribuire a terenurilor, precum gi a criteriilor de seleclie a solicitangilor
de terenuriinbaza Legii nr. 1512003, republicatd.
Att.Z. La elaborarea prezentului regulament au fost respectate prevederile
CAP.

urmd.toarelor acte normative:
- Lega nr. 15l2OO3 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completS.rile
ulterioare;
- H.G. nr. 89612003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 15l2OO3 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinle proprietate personalS";
- Legea nr. 50 I 1991 privind autorizarea executdrii lucrii"rilor de construcfii,
republicatS";
- O.U.G. 57 l20 19 privind Codul Administrativ;
- Legea nr.7Il2O11 pentru punerea in aplicare a Leegii nr. 287 l2OO9 privind
Codul Civil.
Art.3. In sensul prezentului regulament se definesc urmatorii termeni:

- Situag,ia terenurllor disponibile cuprinde suprafele de teren din
intravilanul unitefii administrativ-teritoriale aflate in domeniul privat al
prin numere cadastrale, cdrgi funciare, care, la
propunerea Comisiei de analizd", prin hotdrAre a consiliului local sunt
oragului Bicaz, identificate

-

destinate in vederea atribuirii pentru construirea de locu:in1e in condiliile Legii
nr. 1 5 I 2OO3, republicat5";
Solicitant - persoand" care a depus un dosar complet in vederea atribuirii
unui teren inbaza Legii nr. 1512003, republicatd.;
Beneticiar - persoand eligibild cS"reia i s-a atribuit prin HotarArea Consiliului
Local al oragului Bicaz o suprafa!5 de teren destinatS. co:nstruirii in conditiile
Legii nr. 1512003, republicatS.;
Consiliul Local al ora;ului Bicaz - organul abilitat potrivit Legii nr.
15l2OO3, republicatd", sd. analizeze dosarul fiecdrui solicitant, propus de cd.tre

Comisia pentru aplicarea Legii nr. 15l2OO3, gi sd hotS"rascd. aprobarea cererii
gi atribuirea terenului sau, dupd caz, respingerea acesteia;
Comlsie de analizd - comisie alcatuitS. din 5 membri numitd prin Dispozigia
primarului oragului Bicaz;

Contrq.ct de comodat - actul juridic prin care se transmite dreptul de
folosini5 gratuitd" asupra terenului, se stabilesc condigiile in care inceteazd.
contras:tul, drepturile gi obligaliile pS"rgilor pe durata transmiterii in folosinld,
exploa[d"rii gi a<lministrdrii terenului atribuit, precum gi condigiile de incepere
;i finalizare a construirii locuinlei;
Data preludrii terenului - data la care are loc predarea-primirea efectivd a
terenului urmatd de semnarea Procesului-verbal de predare-primire incheiat;
Data inceperli constntc[iei - data anunlat5. prin Comunicarea privind
incepenea lucrdrilor de construire a locuintei (conform Legii 50 I 1991 privind
autorizarea lucrd"rilor de construcfii, republicatd", gi nu va clepdgi 12 luni de la
data pr:eludrii terenului prin proces verbal de predare-primire);
CAP.

II.

Constituirea fondului de terenuri disponibile in vederea aplicirii Legii

nt. LS | 2OOg, republicati
Art.4. in vederea spijinirii tiner:ilor pentru construirea unei locuinle proprietate
personald, Consiliul Local al oragului Bicaz, prin hot5"r6.re, atribuie cu titlu
gratuit suprafetele de teren cuprinse in Situagia terenurilor disponibile aflate
in domeniul privat al oragului, la propunerea "Comisiei de identificare 9i
inventzrriere a terenuriior disponibile 9i libere de sarcini, in scopul aplicdrii
Legii n.r. 15l2Affi privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei

locuinle proprietate personal5., republicat5." (Comisia care valid eazd terenurile
dispon:ibile perrtru atribuire, alta decAt Comisia pentru aplicarea Legii nr.
1 5/2003), numitS. prin Dispoziyia primarului.
Art.S. Situalia terenurilor disponibile se actualizeazS. ort de cAte ori este cazuI, prin
HotS"rdre a Consiliului local, la propunerea Comisiei menlionate mai sus.
Art.6. Situalia terenurilor disponibile pentru atribuire in folosinld gratuitd in
vederea constn,ririi de locuinfe de cd"tre tineri in baza Legii nr. 15/2003 se
analizeazd. 9i se valideazd. prin hotdrAre a consiliului local gi se aduce la
cunogbinld publicd prin afigare la sediul Consiliului Local al Oragului Bicaz gi pe
site-ul www. primariabicaz. r:o.

III Condilii

de eligibilitate
De atribuirea" in folosinld gratuitd. a terenului beneficiazd., o singurd" datd",
persoarnele care indeplinesc condiliile de eligibilitate stabilite prin Legea nr.
15/2003 9i prin prezentul Regulament.
Art.8. Atribur.irea in frrlosinld gratuitd a terenurilor destinate construirii se face prin
hotS,rArea Consiliului Local al Oragului Bicaz, in funclie de criteriile prevdzute
la art.{}, alin. 1, din Legea nr. I5|2OO3, republicati, in fr.rncfie de punctajul
obginul. prin aprlicarea criteriilor stabilite de Consiliul Local al Oragului Bicaz,
Anexa nr. 5 Ia prezentul Regulament. Propunerile de atribuire vor fi ldcute de
cdtre Comisia de aplicare a Legii nr. l5l2OO3, numitd. prin Dispozigia
CAP.

Art.7.

Primarr.rLlui.

Art.9' Atribuirea in folosin;d gratuitd. a terenului se face pe durata

existentei

locuingei proprietate personalS, prin hotd"rdre a consiliulqi local.
Art.1O. Dosarele complete privind solicitdrile de terenuri se vor depune la sediul
Primariei Oragului Bicaz, str. Barajului nr. 4, jud,. Neam! *Registraturd.
Art.11. Dosarul va conline obligatoriu urmatoarele documente:
af Cerere (modelul prevdzut in Anexa nr. 7 la Regulamentl;

bf Copie dupd. certificatul de nagtere al solicitantului (solului/sofiei/copiiior,
dacd" este cazul);

c) Copie dupd. certificatul de cd"sdtorie, dacd. este cazul;
df Copie dup5" actul de identitate al solicitantului (solului/sogiei/copiilor,

dacd.

este cazul);

e) Declaralia solicitantului, pe propria r5.spundere, cd nu deline sau cd nu a
delinut in proprietate o locuingS. ori un teren destinat construirii unei locuinge
atAt in ora;ul Bicaz, cAt 9i in alte localit5"1i, datatS. la momentul depunerii
dosarului (Anexa nr. 2 la Regulament);
0 Declaralia sogului/soliei, dupd" caz, pe propria rS.spundene, c5. nu deline sau
cd nu a delinut in proprietate o locuinld ori un teren desrlinat construirii unei
locuinle atAt in oragul Bicaz cAt gi in alte localitdgi, datat5 la momentul
depunerii dosarului (Anexa nr. 2 Ia Regulamentl;
g) Declaralia pd"rinlilor, pe propria r5"spundere, cd" nu degin sau cd" nu au delinut
in proprietate, in ultimii 1O ani, un teren in suprafali meii mare de 5OO m2 in
mediul urban 9i 5.000 m2 in mediul rural, indiferent de localitatea in care este
situat terenul;
h) Acte <le studii ale solicitantului;
il certificat de incadrare in grad de handicap (unde este caz;wl);
il Certificatul fiscal din care s5. rezulte cd nu figureazd. in evidenle cu datorii.
k) Adeverinfd din care si rezulte vechimea in muncA, dupd. c:az.
U Declaralie din care sA rezulte venitul pe mebru de familie.
Art.12. in condigiile prezentului Regulament, sunt considerate eligibile solicitdrile
persoanelor (cdsdtorite sau necd.sS.torite) care indeplinesc cumulativ
urm5"toarele condigii:

a) Solicitantul trebuie

sd.

aib6 o singurd. cerere depusd,

in nume propriu

sau

impreunS. cu sofia;

b) Solicitantul trebuie s5. aibd" vArsta cuprinsl intre 18 ani (implinili) 9i 35 ani
(neimplinili) la data aprobirii atribuirii terenului prin hotdrAre de consiliu
local;

c) Solicitantul trebuie sd aib5" cet5.fenie romAnd. gi domiciliul in ora;ul Bicaz, jud.
Neam!;

d) Solicitantul trebuie sd. nu degind sau sa nu fi deginut in proprietate, singur
sau itnpreund. cu soful/sofia, o locuingd sau un teren destinat construirii unei
locuinle;

e) Pdrinlii solicitantului trebuie sd. nu de!in5" sau sri nu fi definut in proprietate,
in ultimii 10 ani, un teren in suprafald mai mare de 5OO m2 in mediul urban
gi 5.0OO rn2 in mediul rural, indiferent de localitatea in care este situat

0

terenul;
Certificatul fiscal din care

s5"

rezulte

c5.

nu ftgureazd. in ev:i.denge cu datorii.

Art.13. (1) I'reluarea cererilor pentru atribuirea de terenuri in condigiile Legii nr.
15l2OO:3, republicatd", nu este condilionatd de existenla sau inexistenta
terenurilor disponibile.
(2f Cererile se inregistreazd. si se centralizeaz\. la secretarul Comisiei de
aplicare a Legii nr. 15/2003.
Art.14. So1icit5"ri.le, impreunS" cu toate documentele depuse la dosar, se prezintd
Comisie:i de aplicare a Legii nr. I5|2OO3, de cdtre secretarul acesteia, in
vederea formulArii propunerii motivate de admitere sa'u respingere prin
hotarare a consiliului local.

CAP. IV. Atribuliile Comisiei de identificare 9i inventariere a terenurilor
disponibile ;i libere de sarcini, in scopul aplicirii Legii nr. 15/2OOg privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle proprietate
personali, republicati"
Art.15. Con:risia de identificare 9i inventariere a terenurilor disponibile gi libere de
sarcini, in srcopul aplicdrii Legii nr. LS|2OO3 privind sprijinr-rl acordat tinerilor
pentru cons[ruirea unei locuinle proprietate personal5", republicat5., denumitS" in
continuare Comisia cle validare a terenurilor disponibile, este constituitd deja prin
dispozigia primarului nr. IZ7 /t4.07.202L.
Art.16. Comrisia de validare a terenurilor disponibile stabilegte data sesiunilor de
analizd. a terenurilor aparlinAnd domeniului privat al oragului Bicaz, avind
urmdtoarele atribugii:
al Analiz<:a26.lista. terenurilor disponibile gi propune alocarea unor suprafele noi
aflate .in inventarul ora;ului, in vederea actualizdrii listei Situagiei terenurilor
disponibile pentru aplicarea Legii nr. I5|2OO3 prin hotd.rAre de consiliu
privindl aprobarea destinaliei de terenuri disponibile spre a fi atribuite
conform Legii nr. 15l2OO3;
b) Verificii documentagia tehnici pus5" la dispozigie de Compartimentele
Admin:istrarea Domeniului Public gi Privat gi Urbanism gi Amenajarea Teritoriului
pentru realizarea parceldrii terenurilor in vederea constituirii de noi loturi cu
destin:rtia de,,.[oc de casa"; conform Legii nr.35012001 privind amenajarea
Teritoriului gi lJrbanismul, art. 47, alin. 3, lit. e), parcelanea in mai mult de
trei lot'uri necesitS. elaborare 9i aprobareP.tJ.Z.
CAP. V.

Atribufiile Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2OOB

Art.17. Comisia de aplicare a prevederilor Legii nr. l5l2AO3, denumitd in
continuare Comisia de atribuire, este constituitd prin dispaziyia primarului gi
este fortnatd din 5 membri, consilieri locali, funcgionari publici gi/sau personal
contract.ual din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.18. Comisia stabile;te data sesiunilor de analiz6. a dosarelor depuse de
solicitanfi, av6"nd urmdtoareie atribugii:
a) Ana.Iizeazd' solicit5"rile depuse la primaria oragului Bicaz, inregistrate in
evicLenfele comisiei, in vederea formulS.rii propunerii de admitere sau
respingere, sub forma unui raport de specialitate, care va face obiectul
unui proiect de hotd"rAre, supus aprobarii Consiliului Local al Orasului
Bicaz:

b)

c)

Analizeazd. sesizirile beneficiarilor de parcele privind. condigiile gi factorii
care blocheazd posibilitatea realizd"rii investiliilor 9i propune solu;ii pentru
rezolvarea situaliilor create (suspendarea contractelor pAn5" la rezolvarea
sit.ualiilor, atribuirea altor parcele etc.);
Someazd beneficiarii terenurilor, prin grija secretarului, pentru respectarea

obligaliilor stabilite prin hotdrArea de consiliu gi asumate prin contractul

d)

de comodat;
Analizeazd" corespondenla purtatd intre comodant 9i r::omodatar cu privire
la modul de execulie 9i respectare a obligaliilor insugile prin contractul de
comodat;

e) in cazul nerespectd.rii Ia termen a prevederilor hotd"rArii de atribuire,
propune consiliului local revocarea/incetarea drept.ului de folosingd" a
ter:enului, rezilierea contractului de comodat si atribuirea terenului altui

0

beneficiar din list5..
Monitorizeaza modul de executare a hotd"rArilor cle atribuire, precum gi a
contractelor de comodat;

Art.19. Pentru fiecare gedinld se intocmegte un proces-verbal de gedinfd, prin grija
secretarului fiecirei comisii, prin care:
a) Se valideaz6, ordinea de inregistrare a solicitS"rilor inberza de date;
b) Se valideazdf invalideazd, cererile in baza criteriilor de eligibilitate stabilite
prin pr ezentul regulament;
c) ComunicA lista solicitArilor eligibile gi neeligibile;
d) Se propune ordinea atribuirii parcelelor disponibile solicitangilor declarali
eligibili in ordinea punctajului oblinut;
e) Se propune completarea situagiei terenurilor disponibile, nou create sau
rei.ntrate in posesia oragului ca urmare a rezilierii cclntractelor existente.
Lista terenurilor disponibile se poate modifica gi prin eliminarea unor
terenuri validate, in cazul in care se constatd de c5,tre comisia de validare a
terenurilor disponibile cd, la momentul intrunirii, exisL6 impedimente reale
care duc la imposibilitatea construirii unei locuinle pe acest teren.
CAP. VI. Procedura de atribuire a parcelelor

Art.2O.

in

baza propunerii motivate (raport de specialitate) semnat de membrii
comisiei de analizd (privind aprobarea sau respingerea cererii de atribuire
teren in condigiile Legii nr. 15l2OO3), pri.marul oragului Bicaz, prin
compartimentele de specialitate, intocmegte 9i inainteazd.. Consiliului Locai al
oragului Bicaz un proiect de hot5"r6.re insolit de raportul de specialitate cu
propunerea de aprobare sau respingere a cererii privind atribuirea de teren in
folosi:nfd gratuitd" pentru edificarea unei locuinle proprietate personalA.
Art.2l. (1) Punerea in aplicare a hotdrArii de atrib'uire se face prin incheierea
contractului de comodat in termen de 30 zile lucrS.toare de la data
comunicd"rii hotS"rArii gi a invitaliei de a semna contractul. De la data semnd.rii
contractului de comodat are loc transferul dreptului de Iblosingi 9i asumarea
drepturilor gi obligaliilor convenite de pd.rgi.
(21 Modelul contractului de comodat este prevdzut in Anexa nr. 3 la
regulia"ment.

Art.22. La data stabilitd, parlile semnatare vor proceda la predarea-primirea
amplasamentului, prin ingdrugarea parcelei 9i semnarea procesului-verbal de
predare-primire (Anexa nr. 4la Regulament).
Att.23, Punerea in aplicare a hotdrArii de respingere se face prin comunicarea
hotdrArii cu confirmare de primire gi va fi motivatd. de neindeplinirea
condigi:ilor previrzute de lege gi de prezentul regulament.

CAP.

VII. Drepturile gi obligagiile pirgilor pe durata execuliei contractului

de

comodat
Art.24. Comodatarul are urmitoarele drepturi:
a)- sd. folosea.scS" terenul preluat ca un adevd.rat proprietar;
b)- s5" oblind Autorizafia de construire 9i sd respecte obligaliile prevdzute de aceasta;
c)- sd utilizez:,e terenul atribuit strict pentru scopul cu care a fost atribuit -realizarea
unei locuinfe;
d)- sa ipotecheze locuinfa in cazul in care doregte contractarea unui imprumut
bancar la care garanteazd. cu locuinfa, cu condifia de a obfine acordului prealabil al
comodantulur.i;
0- sd utilizeze locuinfa singur sau impreund. cu familia;
g)- sd anunfe comodantul de fiecare datd cAnd apar situafii obiecrlive care impiedicd
execufia conn.ractului
"

Art.25. Comodantul are urmitoarele drepturi:
a)- s5. verifice respectarea obligafiilor asumate de comodatar qi
r ealizar e

a stadiului de

a inve stifiei;

d)- sd intreprindd. toate misurile care se impun, pentru reahzarea de

cd.tre

comodatar a imp:rejmuirii parcelei atribuite in termen de maxim trei luni de la data
predd.rii terenului;
0- sd revoce atribuirea terenului qi s5" rezilieze contractul de comodat in cazul in
care comodatarul nu indeplineqte obligaliile ce ii revin;
h)- sd" retragii parcela atribuitS" in cazul in care beneficiarul nu semneazd. contractul
de comodat qri procesul verbal de predare primire a terenului in termen de 30 zile de
la data primirii invitaliilor pentru semnarea documentelor.
Att.26. Comodatarul are urmitoarele obligafiit
a)- sd" semneze Contractul de comodat in maxim 30 zile de ler data comunicdrii
invitafiei,
b)- s5" se prezinte la preluarea terenului, la data stabilitd de proprietarul terenului qi
s5. conserve t.5"ruqii pAnd. la construirea gardului,
c)- sd semneize procesul verbal de predare primire a terenului.
d)- sd se ingnijeascS. de intrefinerea qi amenajarea terenului preluat in folosinfd ca
un adevd"rat proprietar;
e)- sd impreimuiascA parcela in termen de 3 luni de la data semndrii procesul
Verbal de prc:dare-primire a terenului.
g)- se obfind Aut<>riza.tia de construire pentru construclia locuinleiii pe terenul atribuit
qi sd transmitd" Compartimentului urbanism gi amenajarea teritoriului comunicarea
privind inceperea lucrd,rilor (prevdzutd in Legea 50/1991 privind autorizarea
lucrdrilor de construcfii, republicat, anexe) in termen de maxim un an de la preluarea

terenului :

i)- sd execnte pe cheltuiali proprie toate lucrdrile necesare prunerii in aplicare

a

Autortzaliilor de construcfie legal emise.
j)- sd. frnalizeze lucrdrile de construclie a locuinfei in condiliile stabilite prin
Contractul de comodat qi Autorizalia de construcfie.
k)- sa nu inchirieze terenul qi locuinla altor persoane fizice sau juridice qi sd nu
utilizeze construcfia in alt scop decAt cea de locuinfd pentru t,:l qi familia sa (doar
persoanele mengionate in documentele care au stat Iabaza cererii: so!/sofie/copii).
1)- comodatia.rul nu poate ceda folosinga terenului, gratuit sau oneros unor ter1i.
m)- in cazul instrd.inS"rii locuinfei realizate pe terenul definut in folosinfd.
gratuit6", comodatarul are obligalia sd solicite acordul propriel"arului terenului.
n)- dreptul de folosinfd gratuitA a terenului nu se transmite noului
proprietar, acesta avAnd obligalia sd" reglementeze folosin{a terenului in
conformitate cu prevederile legale in vigoare (prin concesionarea sau cumpdrarea
terenului, cu aprobarea Consiliului Local).
o) in cazul i.n care comodatarul dobS.ndegte o noud locuinld, se considerS. c5. nu mai
indeplinegte condigiile pentru care i s-a atribuit terenul irr folosingd gratuitA,
urmAnd s5. fie reglementatS" folosinla terenului in conformitate cu prevederile legale
in vigoare (prin concesionarea sau cumpd"rarea terenului, cu aprobarea Consiliului
Local).

Att.27. Comodantul are urmitoarele obligafii:
a)- sd transmitd. invitalia gi s5. incheie contractul de comodat in termen 3O de zile de
la data aprobdrii atribuirii prin Hotd.rAre a Consiliului Local.
b)- sa predea pe bazd, de proces verbal de predare - primire parcela atribuitS" prin
Hotdrire a consiliului local.

VIil. Contravenlii gi sancgiuni
Art. 24. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament sau neindeplinirea
obligaliilor stabilite prin aceste atrage dupd sine raspunderea material5,,
contravenlionald ;i penal5", astfel:
CAP

a) Neefectuarea lucrS"rilor de intrelinere a vegetaliei gi crr:r5"leniei pe parcela
atribuitd, amenda contravenlionalS" de la 300 lei la 1.000 lei;
b) Ocuparea abuzivd a parcelelor de teren destirrate atribuirii, amendS"
contravenlionald de la 300 la 10.000 lei;
c) Nerespectarea amplasamentului, a suprafelei atriibuite prln procesul-verbal de
predare-primire duce la rezilierea contractului de comodat ;i revocarea

hotS"rArii de atribuire a terenului destinat construirii, urmAnd a fi
reglernentatd" folosinla terenului in conformitate cu trlrevederile legale in
vigoare (prin concesionarea sau cumpS.rareia. terenr.rlui, cu aprobarea
Consiliului Local);
d) Efectuarea de lucrd"ri neautorizate pe parcela atribuit6 duce Ia aplicarea
sancliunilor prevS.zute de Legea nr. 50/ 199L privind autu.>rizarea lucr5"rilor de
construclii, republicatd ;
e) Neinceperea lucrdrilor autorizate in termen de 1 an de lir data atribuirii prin
proces-verbal de predare-primire a terenului, duce la retragerea dreptului de
folosinld prin rezilierea contractului;

Att,29. Constatarea contravenliilor gi aplicarea sancliunilor se va face de cdtre
persoane imputernicite din cadrul compartimentelor cle specialitate ale
autoritS.filo r publice locale, prin disp oziyia primarului.

CAP.IX. Reglementari fiscale
Art.3O. Beneficiarii atribuirii in folosingd gratuitd a parcelelor vor achita anual la
Compartimentul impozite 9i taxe locale impozitul pe teren, calculat conform
Hotararii Consiliului Local Bicaz privind impozitele 9i taxele locale.

CAP.X. Metodologia de vdrrzate

a terenurilor atribuite in temeiul Legii

nr.

1s/2OO3
Art.31. Conr;iliul Local al oraguluiBicaz, in temeiul art. 8 din Legea nr. 15/2003, la
cererea benficiarilor, poate aproba vdnzarea directd. a terenurilor care au fost
atribuite in folosinfd gratuitS. pentru construirea unei locuinle proprietate
personalS";

Art.32. Prelul minim de vdnzare se stabilegte prin expertizd. tehn:icd intocmitd de un
expert evaluator autorizat, iar prelul final se stabilegte 9i se aprobd" de cdtre
consilir-rl local, dar nu va fi mai mic decAt cel stabilit prin evaluare.
Art.33. Vdn.zarea terenurilor atribuite in folosin!5 gratuitS. in temeiul Legii nr.
I5l2O03 se vil face numai c5.tre proprietarii locuinlelor care indeplinesc
cumula"tiv umS"toarele condigii:

Au

ed.ificat construclii definitive cu destinalia de locuinfd, respectAnd
autoriz;afia de construire elibratS" de Primaria oragului Bicaz, conform Legii nr.
50 I 1991, republicatS";
b) Locuinla a fost inscrisS. in cartea funciard;
c) Locuinla a fost inregistratd cu rol fiscal;
d) Solicitantun nu inregistreaz6" debite la bugetul local.
Art.34. Proprietarii locuinlelor vor depune la registratura PrimarieiBicaz o solicitare
privind intenlia de cumpArare a acestor terenuri, insolitd de urmd.toarele
a)

documente:
a) Copie a hotS.rArii consiliului local prin care a fost atribuitd in folosinli gratuitd
suprafia.fa de teren, inbaza Legii nr. 1Sl2OO3;
b) Copie a contractului de comodat;
c) copie proces-verbal de predare-primire a suprafetei de teren;
d) Docum.entatie cadastrala actualizatd, in care s5. apar5" inscrisd locuinta
edificat;i;

e) Autorizafia de construire a locuinlei 9i procesul-verbal de receplie

la terminarea

lucrdrilor;

f)

Certificat de atestare fiscal5. din care

s5" reiasS"

cd locuinla a fost luatd" in

evidenfia Compa"rtimentului impozite gi taxe locale;

g) Extras CF din care sa rezulte inscrierea constructiei, nu mai vechi de 30
zile
h) Copie acte de identitate so!/solie, dacd. este cazul.

Art.35.

de

Antrlizarea cererilor de cumpdrare a terenurilor se face de catre
compartimentul Administrarea Domeniului Public Privat in colaborare cu Comisia
pentru aplicertrea Legii nr. 1512OO3.

Art.36. Solicitdrile de cumpS.rare vor fi dezbS.tute in cadnul ;;edingei d,e analizd" a
Comisiei pentru aplicarea Legii nr. I512OO3 in termen cle 30 de zile d,e la data
depuneri i, concruziile fi ind consemnate intr-un proce s -verbal.
Art.37. Cornisia va intocmi un raport de analizd pentru fiecare solicitare in parte gi
va concluziona privind admiterea cererii de vdnzare sau respingerea motivatl. a
acesteia.

Art.38. Comisia va comunica solicitantului concluziile raportului de

analizd",

respectiv admiterea sau respingerea acesteia. Aparatul de specl.alitate al primarului
va intocmi documentele pentru supunerea spre aprobare de cdLre consiliul local ale
solicitdrilor de cumpdrare.
Art.39. Contractul de vdnzare-cumpd.rare se incheie in termen de 6O de zIIe de la
data comunicdrii hotS"rArii privind aprobarea vAnzdri| in form6. autentificatd-, la
notarul public.
Art.4O. Taxele de autentificare si intabulare vor fi suportate de cd.tre solicitant.

CAP.XI. Dispozi;ii finale
Art.41. Este interzisd, schimbarea destinafiei locuinlei construitd. pe terenul atribuit
gratuit conform Legii nr. 15l2OO3.
Art.42. instrdinarea sau schimbarea destinagiei de locuinli se poate face de cdtre

beneficiar numai cu acordul Consiliului Local Bicaz, urmAnd sd fie
reglementat5" situalia juridicd a folosinlei terenului in conformitate cu
legislalia in vigoare.
Art.43. Beneficiarilor terenurilor atribuite conform Legii nr. 15l2OO3 li se retrage
dreptl,rl de folosin!5 gratuitd ca urmare a nefinali.zdrii construc;iilor in termen
de 3 ani de la data semnS"rii procesului verbal de predare-primire a terenului.
Art.44. incElcarea prevederilor art.3 din Legea nr. 1512OO3, R, de catre solicitant,
prin cleclararea in fals cd. nu delin sau nu au definut in proprietate o locuingd
sau un teren destinat construirii de locuinle se pedepseste conform Codului
Penal privind falsul in declaratii.

Anexa nr. 1 la Regulamentul
aprobat prin HCL nr. din

CERERE

subsernnatul

...........

......., nd.scut la data de .................... in localitatea
cu domiciliul in..
indeplinesc condigiile prevdzute de Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinle proprietate personald..
Solicit atribuirea in folosingi gratuitd a unui teren in suprafata de ............ (intre 250-t000 m2)
pentru construirea unei locuinle proprietate personald, pe durata existenlei construcliei.
Md oblig sd incep construclia pdnd la data de
dar nu rrrai tdrziu de un an de la
data atribuirii terenului, gi s5. o realizez cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizatea executdrii lucrS.rilor de construcfii, republicatd., cu modificdrile gi completdrile ulteiioare.
Anexez urmeitoarele documente justificative:
a| Cerere (modelul prevdzut tn Anexa nr. 7 la Regutament);
bl Copie dupd certificatul de nagtere al solicitantului (sogului/sofiei/copiilor, dacd este cazull;
cf Copie dup5. certifir:atul de cd.sd.torie, dacd. este cazul;
d) Copie dr,rpd actul rle identitate al solicitantului (so;ului/sogiei/copiilor, d.acd. este cazul);
e) Declarafia solicitantului, pe propria rS.spundere, c5. nu degine sam cd. nu a deginut in
propriel.ate o locuingi ori un teren destinat construirii unei locuinge atdt in oragul Bicaz cdt gi
in alte localitdli, datatd la momentul depunerii dosarului (Anexa nr. 2 Ia Regulament);
fl Declarafia sofului/sofiei, dupd caz, pe propria rd.spund.ere, c5. nu deline sau cd. nu a deginut
in proprietate o locuinld ori un teren destinat construirii unei locuinfe at6.t in oragul Bicaz cdt
gi in alte localitdgi, datatd la momentul depunerii dosarului (Anexa nr. 2la Regulament);
gl Declarafia pd.rinfilor, pe propria rS.spundere, ch nu degin sau c5. nu au delinut in proprietate,
in ultimii 10 ani, un teren in suprafatrd mai mare de 500 m2 in medir-rl urban 9i 5.OOO m2 in
mediul rural, indiferent de localitatea in care este situat terenul:
h) Acte de studii ale solicitantului;
il Certificat de incadrare in grad de handicap (unde este cazul);
il Certificatul fiscal din care s5" rezulte cd. nu figureazd, in evidenle cu datprii.
Declar cd arn luat cunogtinld de prevederile art. 326 din Codul penall.

Data

Solicitant

lDeclararea necorespunziitoare a adevarului, ld.cut5. unei persoane
dintre cele prevazute

in

art. I7S

(C.P.) sau unei unitdli in care aceasta iEi desfdgoard activitatea in vederea producerii unei coo"e"irrg"
juridice, pentruL sine sau pentru altul, atunci cAnd, potrivit legii ori imprejurzirilor, declaralia fecute
servegte la producerea acelei consecinfe, se pedepsegte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.

Anexa n.r. 2 Ia Regulamentul
aprobat prin HCL nr. din

DECLARATIE SOLICITANT

Subsemnatul(a)

la data de
cu domiciliul in

rLdscut(d")
1n

localitatea.
CNP

BI/CI

..

eliberat la data

seria

de

de

.";;";; *,, ur:; ;;, ;",;i, ";"" il:.ff":::r";'11" ;"Ti':,'::'T' ;.TlT1:
proprietate o locuinli sau un teren destinat construirii unei locui.nle.
Md oblig ca in termen de trei luni de 1a data preluarii tererrului sd imprejmuiesc
parcela atribuitd.
M5" oblig ca

in termen de 1 an de la data preluirii terenului, sd incep lucrdrile

de

construire (inregistrdnd la primdria oraguluiBicaz comunicarea de in.cepere a lucrarilor, in
baza autorizagiei de construire).
Md oblig ca in decurs de 3 ani de la data preludrii terenului s5. inregistrez la primdria

oragului Bicaz procesul verbal de receplie la terminarea lucrdrilor locuinlei edificate pe
parcela atribuitd".
Md oblig sd respect prevederile Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru
de repartizare gi atribuire a terenurilor in bazaLegiinr. 15l2OO3 privind sprijinul acordat

tinerilor pentru construirea unei locuinle proprietate personald., repuirlicatd, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare gi consimt sd. renunl, fdrd intervenlia instanlelor de judecatd. gi
fdrd pretenlii la despS"gubire, la terenul atribuit dacd. nu se respectd obligagiile ce revin
comodantului conform Regulamentului.
Totodatd, in situalia in care nu respect prevederile pr:ezentului angajament, consimt
Ia tezilierea Contractului de comodat pentru terenul atribuit |nbaza Legii nr. I5|2OO3,
republicatS,.

Data 9i semnd"tura declarantului:

lDeclararea necorespunzdtoare a adevdrului, fdcut5. unei persoane d:intre cele prevdzute in
art. 175 (C.P.) sau unei unitd.li in care aceasta igi desfd.goard :r.ctivitatea in vederea
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci c6nd, potrivit legii
ori imprejurArilor, declaragia fdcutd servegte la producerea acelei consecinle, se pedepse;te
cu inchisoare de la 3 luni Ia2 ani sau cu amendd..

Anexa nr. 2 la Regulamentul
aprobat prin HCL nr. din

Model so!/sofie

DECLARATIE

Subsemnatul(a)
de

,;;;,-"";::

:::

: ::

: :::T::3,:;,i,"1:
, BI/CI

soful/sofia numitului ..
......, cunosc6.nd consecinfele
penale pentru declaragii nesincere, conform art. 326 Cod Penal 1, prin prezenta
declar c5" nu delin 9i nu am delinut in proprietate o locuinld sau un teren destinat
construirii unei locuinte.

Data gi semndtura declarantului:

rDeclararea necorespunzdtoare a adevdrului, f5.cut5. unei persoane
dintre cele prevd.zute in
art. I75 (C.P.) sau unei unitdfl in care aceasta igi destdgoarS. activitatea in vederea
producerii unei consecinle juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cAnd, potrivit legii
ori imprejurdrilor, declaragia fdcutd servegte la producerea acelei consecinge, se- pedepsegte
cu inchisoare de la 3 luni Ia2 ani sau cu amendd.

Anexa nr. 2 La regulamentul
aprobat prin HCL nr.
din

Model pentru

pirin{i

DECLARATIE

nascut(d) la data

Subsemnatul(a)

de

...

.., in

1oca1itatea......

..... cu domiciliul in

r\]\TD
VItI

seria ......,

hr.

eliberat la data de

...

,

BTI CI

... , de

pirintele numitului .......

............, cunosc6.nd consecinlele
penale pentru declaragii nesincere, conform art. 326 Cod Penall, prin prezenta
declar cd. nu degin sau c6. nu am delinut in proprietate, in ultimii 10 ani, un teren
in suprafagd mai mare de 500 m2 in mediul urban gi 5.000 m2 in mediul rural,
indiferent de localitatea in care este situat terenul.

Data gi semnd.tura declarantului:

tDeclararea necorespunzdtoare a adevdrului, fdcutd. unei persoane dintre cele prevdzute in
art. 175 (C.P.) sau unei unitdli in care aceasta igi destfuoarS. activitatea in vederea
producerii unei consecinle juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci c6nd, potrivit legii
ori imprejurdrilor, declarafla fdcutS. servegte la producerea acelei consecinle, se pedepsegte
cu inchisoare de la 3 luni Ia2 ani sau cu amendd.

Anexa

nr. 3 la Regulamentul
din

aprobat prin HCL nr.

CONTRACT DE COMODAT
Nr.

_din

incheiat intre:
ORA$UL BICAZ, reprezentat de primar
cu sediul in str.
Barajulur nr. 4, orag Bicaz, jud. Neam!, in calitate de comodant, pe de o parte,
$i
iocalitatea.

In

, cu domiciliul

str.
, in calitate de comodatar,

in oragul Bicaz,

nr. _,

CNP

terneiul prevederilor Legii nr. rsl2oog, republicatd, privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle proprietate personald ;i a H.G nr.

l2OO3 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15 I 2OO3,
In baza Hotararii Consiliului Local Bicaz nr.
I
, p5"r!ile
incheie prezentul contract, prin care, de comun acord, stabilesc urmdtoarele:
89O

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Comodantul transmite in folosingi gratuitS. comodatarului un teren
intravilan, in suprafafd de _mp,
identifical. cu nr. cadastral
inscris in CF nr.
Bicaz, situat in
intre
veclnll

L2. Terenul atribuit este destinat construirii unei locuinge
1.3.

proprietate
personald. Construclia se va realiza conform Autorizatiei de construire
erliberatA la cerere de cd"tre Primaria Oragului Bicaz.
T'erenul este liber de sarcini.

2. DURATA

2.L
2.2.

T"ransmiterea in folosingd gratuitS" a terenului este pe durata existenlei
locuingei proprietate personald., incepAnd cu data procesului verbal de
predare-primire al terenului.
T'ransmiterea in folosinld gratuitS. a terenului incetr=azd in situalia in

care comodatarul schimbd destinalia construcliei sra.u nu a indeplinit
obliga.fiile ce ii revin conform prevederilor prezentului Contract de
comodat.

3. EFECTE JURIDICE
3' f . irr temeiul prezentului contract, Comodatarul dobdndegte numai
ctreptul de folosin!5. gratuitd asupra terenului.

3.2. Terenul va rdmAne in continuare in proprietatea

oragului Bicaz, domeniul

privat.

4.

OBLIGATTTLE COMODATARULUT

4.1.
4.2.

Comodatarul are obligalia s5. semneze contractul de comodat in termen
de 30 de zile de la data comunicdrii invitatiei semnd"rii de c5"tre
administratorul/ proprietarul terenului.
Comodatarul are obligagia s5. preia terenul prir:r Proces verbal de

predare-primire,

la data menlionatd in Invitagia transmisS.

de

Compartimentul Administare Domeniu Public Privat.
4.3. Comodatarul are obligagia s5" conserve ldrugii care clelimiteazd parcela 9i
sd imprejmuiascS" terenul in termen de trei luni de la data semn5"rii
Procesului verbal de predare-primire a terenului.
4.4. Comodatarul are obligagia s5" intre!in5., pe chelturiald. proprie, ca un
adevS"rat proprietar, terenul dat in folosinld gratuitd";
4.5. Comodatarul va efectua, pe cheltuialS. proprie, toate demersurile
necesare in vederea obginerii gi punerii in aplicare a Autorizaliei de
construire pentru terenul dat in folosingd;
4.6. Comodatarul are obligalia de a folosi terenul conform destinagiei
stabilite pfin prezentul contract, respectiv teren destinat reahzdrii unei
locuinle proprietate personald".
4.7. Comodatarul are obligalia obginerii tuturor acordurilor si avizelor
necesare construirii locuinfei, pe cheltuial5" proprie.
4.8. Comodatarul are obligalia sd depund in termen cle un an de la data
prelud"rii terenului, o copie a Autorizaliei de construire 9i a ComunicS"rii
privind inceperea lucrd"rilor de construire, la Registratura primariei
oragului Bicaz, cu menliunea -pentru Cornisin de aplicare a Legii nr.
I5l2OO3, din cadrul primariei;
4.9. Comodatarul are obligalia sd finalizeze locuinla in termen de maxim 3
ani de la data prelud.rii terenului, cu respectarea reglementd-rilor de
urbanism impuse prin autorizare.
Se considerd. data finalizdrii construcfiei, data procesului verbal de
receplie la terminarea lucrdrilor, intocmit de un diriginte de gantier
autorizat, in prezenla unui representant al primS"riei oragulur Bicaz,
inregistrat la Compartimentul Urbanism gi Amenajil"rea Teritoriului.
4.10. Comodatarul nu poate schimba destinra"fia locuinlei construitd pe
terenul atribuit conform Legii nr. 15/2003.
4.11. Comodatarul nu poate ceda folosinla terenului, gratuit sau oneros unor
tergi.
4.12. (1) in cazul instrdinS"rii

locuinfei realizate pe terenul definut in folosin!5"
gratuitd., comodatarul are obligalia s5" solicite acordul proprietarului
terenului.
(2) Dreptul de folosinfd gratuitd a terenului nu se transmite noului
proprietar, acesta avAnd obligalia sd. reglementeze folosinla terenului in
conformitate cu prevederile legale in vigclare (prin concesionarea sau
cumpd"rarea terenului, cu aprobarea Consi.liului Local).

5. OBLIGA,TIILE COMODANTULUI
5.1. S5. transmitd invitalia 9i sd incheie contractul de comodat in termen de
3'O zile de la data aprobirii atribuirii prin hotS"rAre a consiliului local.
5.2. Sd predea pe bazd. de proces verbal de predare-primire terenul atribuit
prin hotS"rAre de consiliu local, in termen de 30 <1e zile de la data
semnd.rii contractului de comodat.

5.3. Sa

procedeze la inldrugarea terenului
momentul preddrii terenului.

6.

atribuit prin hotdr6.re, in

iucprnRpA coNTRAcruLUr

6.I.

Preze:ntul contract inceteazd de plin drept, prin den.unlare unilaterald
d.e cdtre comodant gi td.rd intervenlia instangei de judecatd, la simpla
nLotificare a Primariei OraguluiBicaz, prin Comisia de aplicare a Legii nr.
1512AO3, avizat6, de primar, in urmd"toarele situalii:
a.) La. disparilia dintr-o cauzl de forld major5. a terenului dat in
folosin!5 gratuitd";
b) in cazul nepreluS"rii terenului prin Proces verbal de predare-primire
la data comunicatS. prin invitalia transmisi de Compartimentul
Administrarea Domeniului Public privat;
c) in cazul neinceperii construcliei in termen de 'un an de la data

atribuirii terenului;

d.)

e)

0

g)

in

caz:ul nefinalizd.rii construcliei in termen de maxim 3 ani de la
da.ta preluS.rii terenului;
in cazul schimbd.rii destinaliei de locuin!5 sau inchirierii terenului si
locuintei altor persoane fizice si juridice;
in caz:ul in care comodatarul instrd ineazd locuinfa;
in cazulutrhzdrii construcliei in alt scop decdt cel de locuinld pentru
el gi membrii familiei sale, menlionafi in documentele care au stat la baza
cererii de atribuire;

Neindeplinirea altor obligalii contractuale prevazute la cap. 4,
precum 9i a celor prevd.zute in Regulamentul pentru stabilirea
metodologiei cadru de repartizare gi atribuire a terenurilor in baza
Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinle proprietate personald, republicatS", cu
modificd"rile gi completdrile ulterioare, aprobat prin HCL nr._
din
Frezentul contract inceteazd, de plin drept, prin denunlare unilaterald.
de c5.tre comodatar gi 1615. intervenlia instanlei de ju.decatd, in situalia
renunldrii comodatarului la teren prin declaralie autentici. in aceastd.
situafie, terenul va fi predat liber de sarcini, in baza unui proces-verbal
dle predare-primire, aplicandu-se prevederile pct. 7 .1.2. din contract.
Lr)

6.2.

7. ALTE DISPOZITII

7.I. in cazul in

care nu se respectd" oricare din obliga.giile prevdzute in
prezentul contract, Consiliul Local al Oragului Bicaz poate revoca

Hotd.rArea de atribuire

in folosinld gratuitS" a terenului, fird indeplinirea

vreunor formalitd.li prealabile.
7.1.1. in cazul in care comodatarul a pierdut dreptul de folosingi gratuitd a
terenului ca urmare a neindeplinirii obligagiilor ce ii revin conform
pct. 4.9., este obligat sd" opteze, pentru fina\.izarea construcliilor
executate cu respectarea prevederilor pct.4.6., Ia cump[rarea sau
concesionarea terenului sau sd" abandoneze proiectul in favoarea
oragului Bicaz, conform art. 38 din Legea nr.50/L991 privind autorizarea
Iucrdrilor de construclii, republicati.

7.I.2.in cazul in care comodatarul opteaza pentru abandonarea
proiectului in favoarea oragului Bicaz, aceasta se va face in
conformitate cu prevederile art. 562 ali.n. (21 din Codul Civil
coroborate cu prevederile art. 889 Cod Civil.
7.1.3.in caz:ul renunldrii comodatarului la terenul

atribuit, induntrul
termenului de 3 ani prevazut la pct. 4.9., pentru construcfia

7.2.

existentd se vor aplica prevederile art. 7.L2.
in cazul decesului sau invaliditd"fii permanente a comodatarului, cauze
ce pot duce la imposibilitatea comodatarului/mogtenitorilor acestuia de
a finaliza lucrS"rile conform prevederilor pat. 4.9., se vor aplica
prevederile art. 7 alin.6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executd"rii lucrdrilor de construclii, republicat.d, suspendAndu-se
prevederile pct. 7 .l.I din prezentul contract. Prevederile pct. 7 .1. 1 vor
intra in vigoare la expirarea noului termen.

DISPOZITII FINALE
8.1. Prezentul contract constituie titlu executoriu.
8.2. IncS"lcarea prevederilor art. 4 din Legea nr. l5l2AO3, republicatS", de
cd"tre solicitant prin nedeclararea cd define sau a cl.elinut in proprietate
o locuinld ori un teren pe care se poate construi o locuinli, constituie
infracliune de fals in declaralii gi se pedepsegte pot:rivit prevederilor art.
326 Cod Penal gi duce la revocarea HotS"rArii Consiliului Local de
atribuire, pierderea tuturor cheltuielilor pentru oblinerea autorizaliei de
construire 9i a investigiei realizate.
8.3. Prezentul contract s-a incheiat in dou5" exemplare, cAte unul pentru
fiecare parte.

coMoDANT,

coMoDATAR,

Anexa nr. 4 la Regulamentul
aprobat prin HCL nr.
din

PROCES.VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE TEREN

Incheiat azi
intre ORA$UL BICAZ, prin
pe de o parte, in calitate de coMoDANT
s1

in
de

alti

parte,

cu domiciliul
in
calitate
de
COMODATAR,
pe
,

cu ocazia preddrii - primirii in folosinld gratuitd a suprafelei de
intravilan identificat cu nr. cadastral
inscris in CF
situat in localitatea
, str.

Bicaz,jud.

mp teren
Bicaz,
rrf.

Neamg.

_,

oragul

Pe4ile au verificat infd.ru$area terenului conform documentagiei cadastrale, de cdtre
o persoan 6. xttorizat6,.
Prezentul proces verbal a fost incheiat in 2 (doud) exemplare, c6.te unul pentru
fiecare parte.

COMODANT

COMODATAR

Anexa nr. 5 la Regulamentul
aprobat prin HCL nr. din

CRITERII SUPLIMENTARE
de seleclie a solicitanlilor de terenuri pentru construirea de locuinte in
baza prevederilor Legii nr. 15/2OOg
Nr. crt.

CRITERII

I

PUNCTAJ

Venitul mediu pe membru de familie major (peste 18 ani|
F6"rd sursd de venit

(

Sub salariul minim pe economie

4

Intre 1.450- L.799 lei
Intre 1.800-2.199lei
lntre 2.2OO - 2.499lej

2

Peste 2.5O0 lei

o

2.

Nivelul de preg5.tire

Fara studii

2

Studii medii (liceu cu diplomd" de bacalaureat)

A

Stud

.-J.

1

Studii generale (8 clase)

postliceale

5

Studii superioare (diplomd de liceng5)
Stud postuniversitare (masterat, doctorat, cu diplomd)
Starea clvili

6
7

Necdsdtorit

Cdsdtorit

5

Numdrul copiilor minori ai solicitantului

4.

Fdrd copii

1

1 copil

'z

2 copii
3 copii

A

T

4 copii
Obs. Pentru fiecare copil in plus se adaugd c6.te un punct
Vechimea in munci
Fdrd loc <le muncd
lntre r-5 anl
Intre 5-10 ani

5

I
z

Peste 10 anl
6.

Tolerali in spaliu

Conditii de locuit
a

Chiriag

Tolerali in spaliu intr-o locuinli cu mai mult de 2 farnilii
Tineri din institugii de ocrotire sociald

6
6

Data stabilirii domiciliului in oras

7.

Pana la 5 ani

R

Intre 5 -10 ani

10

Peste 10 ani
8.

Incadrare in grad de handican

10

La punctaje egale, prioritatea va fi in funcgie de data depunerii cererii
In situalia neocuplrii loturilor puse la dispozigie de citre primirie (cererea mai mica decit oferta)
se vor acorda terenurile in ordinea sollcitirii, cu obllgativitatea eltstbilititti

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotirire privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea
metodologiei cadru de repartizare gi atribuire a terenurilor in baza Legii nr.
15/2OO3 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle
proprietate personali, republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare,
precum gi a Criteriilor suplimentare de selectie a solicitantilor de terenuri
pentru construire locuinte in baza Legii nr. 1S/2OOB

AvAnd

in vedere Raportul de specialitate nr. xxxxx din xxxxxx

al

Compartimentului urbanism gi amenajarea teritoriului gi dispozitiile OUG ST l2olg
privind Codul Administrativ;
in conf'ormitate cu prevederile Legii nr. 1512OO3, republicatd,, privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinge proprietate personalg precum 9i
prevederile .Hotdrdrii Guvernului nr. 89612OO3 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 1 5l2OO3.
Legea nr. I5|2OO3, republicatd 9i HG nr. S9612003 prevS"d o metodologie
cadru genera.lS" de reprartizare gi atribuire a terenurilor disponibile, art. 3. alin. 2 din
lege prevede: "Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare fa!f, de cele previzute
la alin. (1), in vederea atribuirii terenurilor disponibile" se imptrne stabilirea unui
regulament c.:adru de repartizare 9i atribuire de terenuri precum gi a unor criterii
suplimentare, avAnd in vedere numdrul foarte mic de terenuri disponibile, care este
datorat in special factorilor de relief.
AvAnd in vedere cele expuse, precum gi disponibilitatea Consiliului Local de a
veni permanent irr sprijinul comunitefii,
supun spre aprobare in gedinga Consiliului Local Bicaz Proiectul de hotdrAre
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de
repartizare gi atribuire a terenurilor in baza Legii nr. 15/2OOl3 privind sprijinul

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle propnietate personald,
republicatd, cu modific5.rile gi complet5,rile ulterioare, precum 9i a Criteriilor
suplimentare de selecgie a solicitanlilor de terenuri pentru construire locuinte in
baza Legii

nr. 1512003, cu anexele aferente.

Intocmit,
Primar,
Nicolae Siligean

