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Privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru construirea unei locuinte 

pentru David Florentina-Oana. 

 

 

 

Vazand: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Baba Ana inregistrata sub nr. 3855/21.05.2021, 

prin care solicita aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru construirea unei locuinte 

pentru David Florentina-Oana; 

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

intocmit de  intocmit de  responsabil urbanism, d-na Dinescu Mihaela,  inregistrat sub nr. 

3877/21.05.2021; 

 -avizul consultativ al Comisiei de specialitate ale consiliului local, inregistrat sub nr. 

3906/21.05.2021; 

 Avand in vedere prevederile: 

-H.C.L. nr.22/19.04.2016, privind atribuirea tinerilor unei suprafete de 1000 mp. teren in 

folosinta gratuita, pentru construirea unei locuinte proprietate personala si stabilirea de criterii 

pentru prioritatea de atribuire;  

- art.5 din Legea nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinte; 

 - art.5 alin. 1 din H.G.R. nr.896/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 

15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte; 

In temeiul art 196, alin. (1) lit. (a), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 

Consiliul local al  comunei Baba Ana, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare: 

 

 

 

Art.1 Aprobarea cererii si atribuirea gratuita a terenului in suprafata de 963 mp, teren 

destinat construirii unei locuinte, pentru David Florentina-Oana, cerere nr. 8766/09.11.2020, lot nr. 

16, punctul “Pruni” sat Conduratu. 

Art.2 Terenul in suprafata de 963 mp mentionat la art.1, este amplasat in intravilanul satului 

Conduratu, tarla 17, parcela 147, numar cadastral 22242 si are categoria de folosinta arabil. 

Art.3 Beneficiarul  terenului atribuit este  obligat sa inceapa construirea locuintei in termen 

de un an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991, 

privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare. 

Art.4 Prezenta va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate de catre secretarul 

comunei. 
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Nr. 39 

Consilieri in functie  =13 

Consilieri prezenti    =13 

Votat pentru              =13 

Votat impotriva        = 0 

Abtineri                    =  0 


