
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

U.A.T. MUNTENII DE JOS 

Primar, Lazăr Paul Iulian  

Nr. 4762/03.05.2022                 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită  asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 

beneficiarilor prevăzuți în anexă 

  

Lazăr Paul Iulian  primar al comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui; 

Având în vedere : 

 - referatul nr. 3586/31.03.2022 emis de Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei  Muntenii de Jos; 

            - referatul de aprobare cu nr. 5099/10.05.2022  al primarului comunei Muntenii de Jos în calitate de 

initiator al proiectului; 

- referatul nr. 3587/31.03.2022 al Comisiei locale de aplicare a Legii 15/2003 privind propunerea 

retragerii  dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit in baza legii 15/2003. 

- prevederile art. 6 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 15/2003  privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personal şi a Hotărârii Guvenului nr. 896/2003 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuinţe proprietate personal.  

 

În temeiul prevederilor art.136 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

PROPUN:      

 

Art.1. – Aprobarea  retragerii dreptului  de folosinţă gratuită asupra   terenului  atribuit în baza 

Legii nr. 15/2003 pentru beneficiarii prevăzuți în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

întrucât beneficiarii nu au respectat prevederile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 15/2003, republicată.  

Art.2. – Abrogarea în totalitate a Hotărârile Consiliului Local prin care au fost atribuite terenurile 

în folosință gratuită beneficiarilor prevăzuți în anexă . 

      Art.3. – Loturile de teren retrase beneficiarilor prevăzuți  la art. 1, rămase astfel disponibile, îşi 

păstrează destinaţia pentru atribuirea în folosinţă în vederea construirii de locuinţe în condiţiile Legii nr. 

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

Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se însărcinează  primarul comunei Muntenii 

de Jos. 

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Muntenii de Jos, 

judeţul Vaslui, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Jos,  Instituţiei Prefectului - 

județul Vaslui, precum şi beneficiarilor prevăzuţi la art. 1,  în condiţiile legii.   

 

Muntenii de Jos  - 11.05.2022 

 

 

  

                  Iniţiator proiect,                                                                Avizează, 

                         Primar,                                                                 Secretar general, 

              Lazăr Paul Iulian                                                       Cumpănă Popa Ramona 

 

 

 

 


