
ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

  
                                                                            

                                                                                H O T Ă R Â R E
privind analizarea situaţiei solicitărilor înregistrate în baza Legii nr.15/2003

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.09.2013,
Având în vedere:
-prevederile  Legii  nr.  15/2003  privind  sprijinul  acordat  tinerilor  pentru  construirea  unei  locuinte

proprietate personala, cu modificările şi completările ulterioare ;
- dosarele solicitanţilor
Examinând :
-referatul de aprobare  nr. 2661/ 20.09.2013  al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul  nr.2662 /  20.09.2013 al  compartimentului  cadastru şi  urbanism din cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Ciulniţa,
 -raportul nr.2675/8/24.09.2013 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ;

În temeiul  art.36 alin.(2), lit.c, alin.(5), lit.a,  art. 45, alin. (3), şi art. 115, alin. (1), lit. b) , din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se  aprobă  cererea  de  atribuire  în  folosinţă  gratuită  a  suprafeţei  de  300  mp  teren  pentru

construirea unei locuinţe proprietate personală persoanelor nominalizate în cadrul anexei nr.1, care face

parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul comunei şi compartimentul cadastru şi urbanism vor duce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.

            Art.3  Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege,

Primarului comunei Ciulniţa şi Prefectului judeţului Ialomiţa şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la

sediul primăriei comunei Ciulniţa .

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GHEORGHE GHEORGHE                      CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

         ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

   NR. 54
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 30.09.2013

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri (din 11 consilieri în
funcţie au fost prezenţi  11 ). 

    



ANEXA 1  la HCL CIULNIŢA NR. 54  /30 .09.2013

TABEL NOMINAL

cu tinerii ale  caror cereri au fost aprobate conform
Legii 15/2003 in urma anchetelor  sociale

Nr.
crt.

Nume si prenume Domiciliul Teren atribuit

Identificare
cadastrală

Adresă

1. RADU VALERICA Sat Poiana
comuna Ciulniţa,
judeţul Ialomiţa

T119/ 3 Str.Tineretului, nr. 5,
Sat Poiana comuna

Ciulniţa,
2. ANDREI MARIUS

DANIEL
Sat Poiana

comuna Ciulniţa,
judeţul Ialomiţa

T119/4 Str.Tineretului, nr. 7,
Sat Poiana comuna

Ciulniţa,

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                          GHEORGHE GHEORGHE                         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                                     ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO


