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PROIECT DE HOTARARE 

privind retragerea dreptului de folosinta a unui teren 
atribuit in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat 

 tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 

 
 Primarul orasului Techirghiol, Soceanu Iulian Constantin 
 Având în vedere : 

- raportul de specialitate nr.5043/19.03.2020 al Serviciului de Urbanism, Patimoniu  
Tehnic-Investitii, raportul Comisiilor pe domenii de specialitate , precum si avizul de legalitate 
prezentat de secretarul orasului;  

-    Legea nr.15/2003; 
- Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.C.L. nr.86/25.04.2016; privind atribuirea unor terenuri in folosinta gratuita conform  

Legii nr.15/2003 
- Proces verbal de punere in posesie; 
- Cererea nr.8919/2016 a numitului Danila Ionut; 

 
    Văzând prevederile art.129 alin.1, 2, lit."c" din OUG. nr.57/2019 privind Codul  

Administrativ 
       
 In temeiul prevederilor art.136 al O.G. nr.57/2019 privind Codul Adimistrativ, propun 
catre Consiliul Local Techirghiol, urmatorul 

-  
 

PROIECT DE HOTARARE 
 
 Art.1– Consiliul Local Techirghiol, ia act de cererea nr. 8919/2016 a numitului Danila 
Ionut, domiciliat in Techirghiol, str.Dr. Istrate nr.10, prin care renunta la terenul  in suprafata de 
385 mp., situat - LOT 16, str. Sitarului nr.34, atribuit conform Legii nr.15/2003 in baza H.C.L. 
nr. nr.86/25.04.2016, anexa 2, poz.91. 

Art.2- Aprobă retragerea dreptului de folosinta pentru terenul atribuit, persoanei 
mentionate la art.1, ca urmare a renuntarii acestuia. 
 Art.3 - Serviciul financiar – economic din cadrul Primariei Techirghiol, va urmari si 
incasa debitele inregistrate de persoana prevazuta la art.1. 

Art.4 - Secretarul oraşului va face publică hotărârea prin afişaj şi o va comunica 
persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire . 
  
         INITIATOR 
           PRIMAR, 
       SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 
 
         Vizat, 
 Secretar general, 
     Jr. Parosanu Niculina 
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Serviciul de Urbanism, Patrimoniu, Tehnic - Investitii  
Nr. 5043/19.03.2020 
 
 
Raport de specialitate privind retragerea dreptului de folosinta a unui teren atribuit 
in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat  tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală 
 
 

 
Având în vedere : 

-    Legea nr.15/2003; 
- Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.C.L. nr.86/25.04.2016; privind atribuirea unor terenuri in folosinta gratuita conform  

Legii nr.15/2003 
- Proces verbal de punere in posesie; 
- Cererea nr.8919/2016 a numitului Danila Ionut; 
-  Văzând prevederile art.129 alin.1, 2, lit."c" din OUG. nr.57/2019 privind Codul  

Administrativ 

 
 
 
Se propune: 
– Consiliul Local Techirghiol, ia act de cererea nr. 8919/2016 a numitului Danila Ionut, 
domiciliat in Techirghiol, str.Dr. Istrate nr.10, prin care renunta la terenul  in suprafata de 385 
mp., situat - LOT 16, str. Sitarului nr.34, atribuit conform Legii nr.15/2003 in baza H.C.L. nr. 
nr.86/25.04.2016, anexa 2, poz.91. 
- Aprobă retragerea dreptului de folosinta pentru terenul atribuit, persoanei mentionate mai 
sus, ca urmare a renuntarii acestuia. 
- Serviciul financiar – economic din cadrul Primariei Techirghiol, va urmari si incasa debitele 
inregistrate de persoana prevazuta mai sus. 

 
 
    

                     Arh. Sef,                                                          Intocmit, 
                 Ing. MARIUS JIFCU                                        Insp. Dumitrache Camelia 
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