
PROIECT 

 

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 I A  

 

H O T A R Â R E 

privind retragerea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri  atribuite in condițiile prevăzute de 

Legea 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală și 

privind schimbarea destinației acestor terenuri  

 

 Consiliul local al comunei Fratautii Noi, judetul Suceava; 

 Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al  primarului comunei Fratautii Noi  , nr. 4655 din 02.05.2022 ; 

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 4656 din 20.05.2022 ; 

- raportul comisiei de specialitate nr. _______ din 23.06.2022;  

- notificarea compartimentului urbanism privind retragerea dreptului de folosință asupra terenurilor, 

înregistrată sub nr. 4653 /2022. 

- declarațile pe propria raspundere:  

 nr. 6014 din 16.06.2022 a numitului  Matei Dănuț-Ștefan ,  

 nr. 6015 din 16.06.2022 a numitului  Marcu Vasile-Cornel , 

 nr. 6016 din 16.06.2022 a numitului  Marcu Samuel-Sebe , 

 prin care susnumiții renunță la dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit în folosință gratuită în 

condițiile prevazute de Legea 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinţe proprietate personală; 

- propunerea de încetare  a dreptului de folosință nr. 6037 din 16.06. 2022,  a comisiei locale de 

aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe 

proprietate personală ; 

- prevederile HCL nr. 27 din 15.04.2022 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 ; 

- prevederile HCL nr. 25 din 08.12. 2004 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu al 

comunei Frătăuții Noi, zona Vuliva, 

- prevederile HCL nr. 3 din 18.01. 2006 privind stabilirea unor criterii suplimentare de atribuire în 

folosință gratuită a terenurilor in condițiile Legii 15/2003... ; 

- prevederile HCL nr. 26 din 29.09. 2006 privind aprobarea unor cereri de atribuire în folosință 

gratuită a unor terenuri în condițiile prevăzute de Legea 15/2003 ... ; 

- prevederile HCL nr. 34 din 30.11. 2006 privind aprobarea unor cereri de atribuire în folosință 

gratuită a unor terenuri în condițiile prevăzute de Legea 15/2003 ... ; 

- prevederile art. 6 din Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinţe proprietate personală ; 

- prevederile  OUG Nr. 101 din 24 octombrie 2003, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, ale art. 139  și ale art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului României Nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ,, 

 

H O T A R Ă Ș T E : 
 

Art.1. Se retrage dreptul de folosinţă asupra unor terenuri  atribuit in conditiile prevazute de legea 

15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală persoanelor 

nominalizate în Anexa 1, care face parte din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aprobă  schimbarea destinației  terenurilor, asupra cărora s-a retras dreptul de folosință, 

de la articolul 1, din terenuri destinate atribuirii tinerilor în condițiile Legii 15/2003, în terenuri destinate 



vânzării, pentru loturile de teren nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 

39, 40, 43, 44, 45, 46, 52, 55, 57, 58 ,59 ,60 ,61 ,65 ,74, 77, 83, 84, 85, 86, 91, 93, 94, 101, 103, 104, 107, 

108, 110, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 132, 133  , stabilite prin HCL nr. 25 

din 08.12. 2004, privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu al comunei Frătăuții Noi, zona Vuliva, ca 

fiind sub incidența Legii nr. 15/2003. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei orice dispoziție contrară se abrogă. 

Art.4. Primarul comunei Fratautii Noi, judeţul Suceava, prin compartimentul urbanism și biroul 

impozite și taxe-contabilitate, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei Frătăuții Noi 

persoanelor și instituțiilor interesate. 
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