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   H O T A R A R E
cu privire la aprobarea unor cereri de atribuire in folosinta gratuita a unui teren intravilan din 
domeniul  privat   al comunei,pentru construire de locuință ,precum și de retragere a dreptului
de folosință asupra unor terenuri atribuite, în temeiul legii nr. 15/2003

Consiliul  local al comunei Suditi ,judetul Ialomita, 
Examinand:
Expunerea de motive a primarului comunei, 
Procesul verbal al   comisiei privind aplicarea legii 15/2003,inregistrate la nr. 1147  

din 08.03.2016;
Referatul Compartimentului Cadastru/urbanism, înregistrat la nr. 1139 din 

7.03.2016,prin care solicită retragerea dreptului de attribuire pentru  neîndeplinirea 
condițiilor prevăzute de legea nr. 15/2003,
Raportul comisiei de specialitate nr.1 -Agricultura, activitati econ.financ.,amenajarea terit. si 
urbanism,protectia mediului si turism din cadrul Consiliului local,

In conformitate cu:
 Prevederile legii 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.(4) lit. a,  art. 45 alin. (2) lit. a  si 115  alin. (1) lit. b  din legea 

nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu  modificarile si completarile 
ulterioare, adoptă prezenta 

    H O T Ă R Î  R E

Art.1  .- Se aprobă     retragerea  dreptului de folosință  asupra terenului atribuit pentru 
construire de locuință ,prin  hotărîrea nr. 20/04.04.2013 a Consiliului local,  d-lui  Gavriloiu 
C Ion,pe amplasament  -tarla nr.3, lot  nr.24 , pentru nerespectarea condiției legale ca titularul
dreptului să  înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi 
să o realizeze cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii.

Art.2  .-(1) Se aprobă    cererea numitului Șincan Dumitrică-Florin,domiciliat  in 
comuna Sudiţi,sat Sudiți  , judeţul Ialomiţa  ,inregistrată  la  nr.  1120  din 04.03.2016, si   
atribuie in folosinţă gratuită, pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, lotul  de 
casă   nr.8, in suprafata de 1000  mp, pentru construire de locuință. 

(2) Amplasamentul lotului este :-comuna Sudiți/ sat Sudiți,   Tarla nr. 208/7, parcela 
nr. 8 ,strada Azur  nr. 7 .

(3)  Beneficiarul  terenului  pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală  este obligat să  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.
    (4) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (3), prin hotărâre a consiliului 
local  se retrage dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.



Art.3  .-(1) Se aprobă    cererea numitului Gavriloiu Ion ,domiciliat  in comuna 
Sudiţi,sat Gura văii  , judeţul Ialomiţa ,str.Luminii nr. 26 ,inregistrată  la  nr.  877  din  
24.02.2016, si   atribuie in folosinţă gratuită, pe durata existenţei locuinţei proprietate 
personală, lotul  de casă   nr. 11, in suprafata de 1000 mp, pentru construire de locuință. 

(2) Amplasamentul lotului este :-comuna Sudiți/ sat Gura văii,   Tarla nr. 3, parcela 
nr. 11 ,strada Libertății nr. 23.

(3)  Beneficiarul  terenului  pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală  este obligat să  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.
    (4) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (3), prin hotărâre a consiliului 
local  se retrage dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.

Art.4  .-(1) Se aprobă    cererea numitului Șerban Daniel-Florin,domiciliat  in comuna 
Sudiţi,sat Gura văii, judeţul Ialomiţa  ,inregistrată  la  nr.  931  din  25.02.2016, si   atribuie in
folosinţă gratuită, pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, lotul  de casă   nr.5, in 
suprafata de 1000 mp, pentru construire de locuință. 

(2) Amplasamentul lotului este :-comuna Sudiți/ sat Gura văii,   Tarla nr. 3, parcela 
nr. 5,strada Luminii nr. 32.

(3)  Beneficiarul  terenului  pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală  este obligat să  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.
    (4) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (3), prin hotărâre a consiliului 
local  se retrage dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.

            Art. 5 - Prezenta hotărîre, adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 din legea
nr. 215/2001,va fi comunicată Instituţiei Prefectului ,judeţul Ialomiţa,pentru controlul 
legalitatii, Primarului comunei  pentru a asigura aducerea la îndeplinire prin compartimentul 
de specialitate ,si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei

PREȘEDINMTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER  ,DUICU  IONEL

L.S.____________________________

Contrasemnează,
Secretarul comunei,  VASILE IOANA

Adoptată la  Sudiți,
Astăzi, 17.03.2016
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