
 
 
 

 
     

 HOTĂRÂREA Nr. 31 
din 24.03.2020 

privind  atribuirea în folosință gratuită în conditiile Legii nr. 15 din 2003 a unui lot de teren în 
suprafață de 500 mp identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34668 din Cartea Funciară 

nr. 34668 a comunei cadastrale Pojorâta, pentru construirea de locuințe proprietate 
personală, domnului Flocea Gabriel 

 
 

   Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava,  
 
 Având în vedere : 

- Referatul prezentat de primarul comunei Pojorâta, înregistrat la nr.1404/09.03.2020; 
 - Raportul de specialitate, întocmit de domnul Silviu Dumitru Lehaci – consilier superior în 
cadrul biroului financiar-contabil, înregistrat la nr.1405/09.03.2020;  
 - Raportul de avizare al Comisiei  numărul 1 pentru programe de dezvoltare economico – 
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului, 
agricultură, prestări servicii, urbanism şi  comerţ, înregistrat la nr.1737/20.03.2020; 

- Prevederile art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6  din Legea nr. 15 din 9 ianuarie 2003, 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare;      

- Prevederile  art. 5 din Hotararea nr. 896 din 29 iulie 2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală;   

În temeiul art. 129, alin.2), lit.,,c”, alin. 6) , lit.„a” şi art.139, alin. (1), art.140, alin.(1) şi art.196, 
alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se aprobă atribuirea unui lot de teren în suprafață de 500 mp, identic din punct de 
vedere cadastral cu nr. 34668 din CF 34668 a comunei cadastrale Pojorâta teren care aparține 
domeniului privat al comunei Pojorâta pentru construirea unei locuințe proprietate personală, 
domnului Flocea Gabriel, domiciliat în comuna Pojorâta, nr. 947, județul Suceava. 

Art.2. Atribuirea terenului se face o singură dată și in folosință gratuită pe durata existentei 
constructiei proprietate personală.  



Art.3. Beneficiarul terenului atribuit in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei 
proprietate personala, este obligat sa solicite emiterea autorizatiei de construire si sa  inceapa 
constructia in termen de cel mult un an de la data semnarii procesului verbal de punere in posesie, 
in conformitate cu prevederile art. 36 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii. 

 
Art.4. Primarul comunei Pojorâta, prin Biroul financiar – contabil, impozite şi taxe, cultură şi 

bibliotecă va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 Contrasemnează: 
             Gheorghe STRĂJER                        SECRETARUL COMUNEI, 
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