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HOTĂRÂRE 

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 

 

 

Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința ordinară din data de 

11.12.2019 , 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

–Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 2, 3, 

 Având în vedere : 

- raportul de specialitate nr.24761/28.11.2019 al Serviciului de Urbanism,  

-    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.23385/13.11.2019 a numitei Nitu Elena; 

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

Administrativ 

In temeiul prevederilor art. 139, alin.3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1– Consiliul Local Techirghiol, ia act de cererea nr. 23385/13.11.2019 a numitei Nitu 

Elena, domiciliata in Techirghiol, str.Matei Basarab nr.10, prin care renunta la terenul  in 

suprafata de 400 mp., situat - LOT 56, str. Randunicii nr.2, atribuit conform Legii nr.15/2003 in 

baza H.C.L. nr. nr.86/25.04.2016, anexa 2, poz.87. 

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 general al oraşului va face publică hotărârea prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire . 

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

 

Techirghiol, astăzi – 11.12.2019. 

 Nr. 224. 
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