
 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R 
 

                                                                                                                                   P R O I E C T 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind stabilirea  regulamentului de atribuire a terenurilor  în baza Legii 15/2003, republicată, 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi a 

vânzării acestora 

 

 

Consiliul local al comunei  Frătăuții Noi, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Frătăuții Noi, dl. Olari George , înregistrat sub nr. 2007 din 

24.02.2022 

- Raportul  compartimentului de specialitate, înregistrat  sub nr. 2008 din 24.02.2022; 

- Avizul Comisiei de specialitate  nr._______ din 14.04.2022; 

Prevederile: 

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

personală, republicată; 

- H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 

- prevederile art.108, art.129 alin (1), alin.2 lit.„c” alin.(6) lit.„a” și art.363 alin.(1)  din OUG  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 196, alin (1), lit. a) din OUG  nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1.  Se aprobă regulamentul de atribuire a terenurilor  în baza Legii 15/2003, republicată, privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală al comunei  Frătăuții Noi, 

precum şi a vânzării acestora ,  conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei  Frătăuții Noi prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art.3. La data  adoptării prezentei hotărâri  își încetează aplicabilitatea.orice alte prevederi contrare. 

Art.4. Hotărărea se va comunica primarului comunei, compartimentului urbanism, biroului buget-finanțe, 

impozite și taxe-contabilitate, Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii, şi se va 

aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale. 

INIȚIATOR 

PRIMAR, 

OLARI GEORGE 

 

  Avizat pentru legaliatate, 

           Secretar general comună, 

                         Moisuc Oltea Rodica 

Frătăuții Noi     24.02.2022                                                                                             

Nr. 2006 


