
 

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

U.AT. MUNTENII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA  nr. 47 

privind atribuirea cu titlu gratuit  domnului  Zlatan Denis , în temeiul Legii nr. 15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,  a  unei 

suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Muntenii de Jos, precum   și  constituirea 

dreptului de superficie cu titlu gratuit 

 

  Consiliul Local al comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui, întrunit astăzi, 29.04.2022, 

în şedinţa ordinară; 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare cu  nr.4383/20.04.2022  al primarului  com. Muntenii de Jos,   

- cererea  cu numărul 3863/08.04.2022  înregistrată la Primăria comunei Muntenii de Jos 

prin care solicită atribuirea terenului; 

- propunerea motivată înregistrată cu nr.4381/20.04.2022 a Comisiei locale pentru 

aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituită 

prin Dispoziția primarului comunei Muntenii de Jos cu nr. 10/18.01.2022; 

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

și avizul comisiei de specialitate al consiliului local  prin care se avizează  favorabil  proiectul de  

hotărâre,  

- prevederile Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

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

personală; 

- prevederile art. 693 – 702 și  art. 1.244   din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

       În temeiul prevederilor art.129  alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.”b”, precum și ale  art.196 alin.(1) 

lit. a) din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) – Se aprobă atribuirea cu titlu gratuit a terenului în suprafață de  504 mp, având 

număr cadastral 73349, aparţinând domeniului privat al comunei Muntenii de Jos, județul Vaslui,  

domnului  Zlatan  Denis,  CNP 1920925374523. 

(2) – Atribuirea terenului se face în vederea construirii  unei locuinţe proprietate personală,   

în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală. 

Art.2. (1) – Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlul gratuit  asupra 

terenului în suprafață de 504 mp, având număr cadastral 73349, aparţinând domeniului privat al 



comunei Muntenii de Jos, județul Vaslui, în favoarea domnului Zlatan  Denis,  CNP 

1920925374523. 

 (2) – Dreptul de superficie cu titlu gratuit  se constituie pe durată existenței contrucției, 

dar nu mai  mult 99 de ani. La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reînnoit. 

Art.3. – Se împuterniceşte primarul comunei Muntenii de Jos să reprezinte Consiliul Local 

Muntenii de Jos  la încheierea şi semnarea contractului  de constituire a dreptului de superficie în 

formă autentică. 

Art.4. (1)  – Domnul Zlatan  Denis,   în calitate de beneficiar al  contractului  pentru 

constituirea dreptului de superficie  cu titlul gratuit,   are  obligaţia să înceapă construcţia locuinţei 

în termen de maxim 1 an de la data încheierii contractului de constituire a dreptului de superficie 

şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

(2) – În cazul nerespectării obligației de mai sus, prin hotărâre a consiliului local i se 

retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit și se aprobă rezilierea 

contractului de superficie din culpa beneficiarului. 

Art.5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se însărcinează  primarul comunei 

Muntenii de Jos. 

Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei 

Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, în termenul prevăzut de lege, domnului  Zlatan  Denis,  primarului 

comunei Muntenii de Jos,  Instituţiei Prefectului - județul Vaslui. 

 

 

Muntenii de Jos  - 29.04.2022 

 

 

        Preşedinte şedinţă:                                                             Contrasemnează:                                                                                                                               

             Consilier                                                                            Secretar general 

    Donosă Raluca Elena                                                         Cumpănă Popa Ramona  
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