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R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 

COMUNA  SATCHINEZ 

PRIMAR 

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82 

Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502 

          e-mail: office@satchinez.ro 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR 24 

DIN DATA DE 17.03.2022 

  

privind solutionare dosare depuse in baza Legii nr 15/2003  si  atribuirea loturilor de teren 

pentru construirea de locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 din 

2003, pe terenuri situate în localitatea Satchinez, județul Timiș 

 

 Consiliul Local al comunei Satchinez intrunit in sedinta ordinara ,  

 Vazand Proiectul de Hotarare cu nr 24 din data de 17.03.2022 initiat de catre dl 

Cheaua Florin Olimpiu , Primarul comunei Satchinez ,  privind solutionare dosare depuse in 

baza Legii nr 15/2003  si  atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuințe 

proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 din 2003, pe terenuri situate în 

localitatea Satchinez, județul Timiș , precum si Referatul de aprobarte a Proiectului de 

Hotarare  

             Având in vedere raportul cu nr.                      , întocmite de catre comisia pentru 

identificarea terenurilor pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15 din 9 ianuarie 

2003, republicată; 

 Vazand prevederile Hotararii cu nr 16 din data de 23.02.2022 , emisa de catre Consiliul 

local al comunei Satchinez privind  aprobarea listei cu terenurile care vor fi atribuite in Baza 

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

personală   

 Ținând cont de prevederile Legii nr.15/2003, republicată, privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

             Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003, republicată privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

               În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

               În temeiul art. 129 alin.1, alin.2 lit. a, b și c, alin.7 lit.e, art.139. alin.1, art.196 alin.1 

lit.a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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Vazand prevederile art. 136  alin .1 lit  , din OUG nr 57/2019  privind Codul 

administrativ ,  Propun Consiliului  local urmatorul  

  

PROIECT DE HOTARARE 

 

Art.1 - Se solutioneaza dosarele depuse in baza Legii nr 15/2003   privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Anexei nr 1 la 

Prezenta Hotarare  .  

 

 

 

Art. 2 Se aproba atribuirea loturilor de teren din proprietatea privată a comunei 

Satchinez, pentru construirea de locuinţe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii 

nr.15/2003, conform Anexei nr 2 la Prezenta Hotarare  

            Art.3 - Atribuirea terenului se face o singură dată și în folosință gratuită pe durata 

existenței construcției proprietate personală. În cazul în care tinerii renunță la amplasamentul 

propus, prin lipsa de prezență nejustificată la data, ora, locația propusă de comisie, aceasta va 

repartiza loturile de teren rămase următorilor tineri, în ordinea existentă; 

  Art.4 - Beneficiarul terenului atribuit în folosință gratuită pe durata existenței 

construcției proprietate personală, este obligat să solicite emiterea autorizației de construire și 

să înceapă construcția în termen de cel mult un an de la data semnării procesului verbal de 

punere în posesie, în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții; 

              Art.5 - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Satchinez, 

precum și de către compartimentele de specialitate;  

              Art. 6 – Prezentul proiect de hotărâre se comunică : 

 

• Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea 

Actelor ; 

• Se va afișa. 

 

 

INITIATOR PROIECT 

PRIMAR 

CHEAUA FLORIN OLIMPIU  

  

 

                                                           AVIZAT – SECRETAR GENERAL  

                                                         ROBANESCU ANDREI  

 

Aviz la Proiectul de Hotarare nr  24/17.03.2022 privind solutionare dosare depuse in baza 

Legii nr 15/2003  si  atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuințe proprietate 

personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 din 2003, pe terenuri situate în localitatea 

Satchinez, județul Timiș 

 

COMISIA II – Comisia pentru administrație publică locală, juridică,ordine publică, protecție socială, 

dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului 

 

                    1. BERBECE IULICĂ  -președinte  

         2. CALU ELENA -secretar  

                                                               

 


