ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNG ĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind atribuirea gratuită a suprafeţei de 846 mp, teren situat în com. Pângăraţi, sat
Pângărați, judeţul Neamţ, pentru construire locuintă propietate
doamnei COTEANU MĂDĂLINA-ELENA
Consiliul local al comunei Pângărați, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data de
28.03.2019;
Analizând raportul de aprobare nr. 2154 din 19.03.2019 întocmit de primarul comunei prin care propune
spre aprobare atribuirea gratuită din domeniul privat al comunei a suprafeţei de 846 mp teren situat în intravilanul
com.Pângăraţi, sat Pângărați, jud.Neamţ, în vederea construirii unei locuințe proprietate, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe, precum şi referatul
secretarului comunei;
Examinând :
Cererea nr. 1602 din 27.02.2019 prin care doamna COTEANU MĂDĂLINA-ELENA , căsătorită, născută
la data de 19.09.1993, în municipiul Piatra Neamț, cu domiciliul în sat Pângărați, com. Pângăraţi, judeţul Neamţ,
solicită atribuirea gratuită a unei suprafeţe de teren în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală,
precum şi documentele justificative : declaraţie pe proprie răspundere autentificată sub nr. 617 din 19.03.2019, copii
xerox după cartea de identitate, certificat căsătorie, respectiv certificatul de naştere;
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 alin.(2) din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;
Luând act de avizele comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 –Se aprobă trecerea din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al comunei Pângărați
a suprafeței de 846 mp (S3), teren situat în intravilanul satului Pângărați, comuna Pângărați, identificat potrivit
schiței anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 –Se însușește în inventarul domeniului privat al comunei Pângărați a suprafeței stipulată la art.1 din prezenta
hotărâre.
Art.3 - Aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, a suprafeţei de 846 mp teren din
domeniul privat al comunei, doamnei COTEANU MĂDĂLINA-ELENA, CNP -2930919270025, căsătorită ,
domiciliată în sat Pângărați, com. Pângăraţi, judeţul Neamţ, în vederea construirii unei locuinţe proprietate
personală.
Art.4 - Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr.554/2005 Legea Contenciosului Administrativ, la
Tribunalul Neamţ – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ.
Art.5 - Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate,
precum şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişaj.

Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Laurențiu-Bogdan RADU
Contrasemnează :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU

Nr. 20
Din 28 Martie 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară- a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 14 voturi pentru, 0
abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 14 consilieri prezenţi.

