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   H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui teren intravilan
din domeniul  privat al comunei,pentru construire de locuinta

Consiliul local al  comunei Suditi ,judetul Ialomita, examinand:
Expunerea de motive la proiectul de hotărîre inițiat de  Primarul comunei ,  prin care 

se  propune atribuirea in folosinta gratuită a unui   teren  pentru construire locuinta in temeiul
legii nr. 15/2003;

Referatul  comisiei privind aplicarea legii 15/2003,inregistrat  la nr. 3699 din 
31.07.2014  ;

Raportul de avizare al Comisiei de specialitate Agricultură, activități economico-
financiare agricultura, activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism

,protectia mediului si turism,
In conformitate cu:
 Prevederile art. 4,5 și 6 din legea nr. 15/2003 privind atribuirea de terenuri in 

folosinta gratuita  in vederea construirii de locuinte;
Prevederile art. 4 si 5 din N.M. de aplicare a legii nr. 15 din 2003 aprobate prin HG 

nr. 896 din 2003;
In temeiul art. 36  alin.(2) lit.d ,45 și 115 din legeaa nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,adoptă 
prezenta 

H O T A R A R E

Art.1.-Se aprobă   cererea  numitei Onofrei Florentina-Daniela,domiciliată  in 
comuna Sudiţi,sat Sudiți , judeţul Ialomiţa  ,inregistrată  la  nr. 1374  din  26.03.2014, si   
atribuie in folosinţă gratuită ,un lot de casa   in suprafata de 1000 mp, in sat  Sudiți, pentru 
construire de locuinta. 

Amplasament:-  Tarla 172/1,parcela   nr.  48  (str.Amurg nr.9).

Art.2.-Se aprobă   cererea  numitului Moldoveanu Neluțu ,domiciliat  in comuna 
Sudiţi,sat Gura văii , judeţul Ialomiţa  ,inregistrată  la  nr.  1795 din  16.04.2014 , si   atribuie 
in folosinţă gratuită ,un lot de casa   in suprafata de 1000 mp, in sat  Gura văii , pentru 
construire de locuinta. 

Amplasament:-   Tarla –NV sat Gura văii, parcela (lot) nr.  18 (str. Libertății nr. 26).

Art.3.-Se aprobă   cererea  numitului Moldoveanu  Florentin,domiciliat  in comuna 
Sudiţi,sat Gura văii , judeţul Ialomiţa  ,inregistrată  la  nr. 1796  din  16.04.2014 , si   atribuie 
in folosinţă gratuită ,un lot de casa   in suprafata de 1000 mp, in sat  Sudiți , pentru construire
de locuinta. 

Amplasament:-    Tarla NV sat Gura văii ,parcela nr. 17  (str. Libertății nr. 28).



Art.4.-Se aprobă   cererea  numitului Burlacu Valentin  ,domiciliată  in comuna 
Sudiţi,sat Gura văii, judeţul Ialomiţa  ,inregistrată  la  nr.  2169 din 12.05.2014 , si   atribuie 
in folosinţă gratuită ,un lot de casa   in suprafata de 1000 mp, in sat  , pentru construire de 
locuinta. 

Amplasament:-  Tarla143/2/2 parcela nr. 1(str. Primăverii nr.13 ).

Art.5.-Se aprobă   cererea  numitei Pamblică Elena-Daniela,domiciliată  in comuna 
Sudiţi,sat Sudiți , judeţul Ialomiţa  ,inregistrată  la  nr. 2523  din 2014   , si   atribuie in 
folosinţă gratuită ,un lot de casa   in suprafata de 1000  mp, in sat  Sudiți, pentru construire de
locuinta. 

Amplasament:-   Tarla 172 parcela nr. 51 (str.Amurg nr. 7).

Art.6.-Se aprobă   cererea  numitului Mitrea Georgian ,domiciliat  in comuna 
Sudiţi,sat Gura văii, judeţul Ialomiţa  ,inregistrată  la  nr. 2585  din  28.05.2014 , si   atribuie 
in folosinţă gratuită ,un lot de casa   in suprafata de 1000 mp, in sat  , pentru construire de 
locuinta. 

Amplasament:-    Tarla 143/2/1 parcela nr. 2 ,(str.Primăverii nr. 7 ).

Art.7.-Se aprobă   cererea  numitului Neagu Alexandru Valentin ,domiciliat  in 
comuna Sudiţi,sat Sudiți , judeţul Ialomiţa  ,inregistrată  la  nr. 3143  din 24.06.2014  , si   
atribuie in folosinţă gratuită ,un lot de casa   in suprafata de 1000 mp, in sat  Sudiți , pentru 
construire de locuinta. 

Amplasament:-               Tarla 208/7 parcela nr. 4_(str.Speranței nr. 3).
Art.8.-Se aprobă   cererea  numitei  Petecilă Roxana Aurelia,domiciliată  in comuna 

Sudiţi,sat Sudiți , judeţul Ialomiţa  ,inregistrată  la  nr.  3514din  17.07.2014 , si   atribuie in 
folosinţă gratuită ,un lot de casa   in suprafata de 1000 mp, in sat  , pentru construire de 
locuinta. 

Amplasament:-               Tarla 143/2/5 parcela nr. 7(str. Aluniș nr. 1 ).
Art.9.-Se aprobă   cererea  numitului Petecilă Mihai,domiciliat  in comuna Sudiţi,sat 

Sudiți , judeţul Ialomiţa  ,inregistrată  la  nr. 3515 din 17.07.2014 , si   atribuie in folosinţă 
gratuită ,un lot de casa   in suprafata de 1000 mp, in sat  , pentru construire de locuinta. 

Amplasament:-               Tarla 143/2/5 parcela nr. 6 (str. Aluniș nr. 2 ).
Art.10.-Se aprobă   cererea  numitei  Ercuș Petruța,domiciliată  in comuna Sudiţi,sat 

Sudiți , judeţul Ialomiţa  ,inregistrată  la  nr.  3594 din  25.07.2014, si   atribuie in folosinţă 
gratuită ,un lot de casa   in suprafata de 1000 mp, in sat  , pentru construire de locuinta. 

Amplasament:-               Tarla208/7 parcela nr.  9  (str.  Speranței nr. 10).

Art.11-Respinge cererea numitului Mărăcine  Valentin,domiciliat în București, str. 
Drumeagului nr. 58,înregistrată la nr. 1982 din 30.04.2014- întrucît cererea se adresează 
Primăriei în care solicitantul are  domiciliul.

Art.12 –(1) Beneficiarii  terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală 

Sînt obligați  înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi 
să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii.
    (2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului 
local  se retrage beneficiarilor dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.



Art. 13.- Prezenta  hotărîre se comunică prin grija secretarului comunei , Instituției 
Prefectului pentru controlul legalității, și primarului  comunei, pentru asigurarea aducerii la 
îndeplinire prin compartimentele de specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier ANDREȘAN ELENA

Contrasemnează,Secretarul comunei,  
VASILE IOANA

Adoptată la  Suditi
Astăzi, 14.08.2014
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