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HOTARAREA
Nr.90 din 30.09.2008
Privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 300mp teren din domeniul privat
al orasului Roznov, judetul Neamt pentru construirea unei locuinte proprietate personala

Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 30.09.2008, la convocarea primarului, conform prevederilor art.39,
alin.1 si alin.3 din L.215/2001 modificata* si completata* privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din
L.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Vazind cererea nr.6891/23.09.2008 formulata de domnul BOBIICA Ioan prin care acesta solicita atribuirea
unui lot la L.15/2003 in vederea construirii unei locuinte;
Avand in vedere prevederile art.1, art.2 si art.3 din L.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală;
Examinind Referatul de Specialitate nr.7007/29.09.2008 prin care se arata necesitatea atribuirii de teren in
vederea construirii de locuinte proprietate personala pentru, conform prevederilor art.6, alin.3 din L.24/2000 privind
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
In conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.”c” si lit.”d”, alin.5, lit.”a” si alin.6, lit.”a”, pct.5 coroborat cu
prevederile art.124 din L.215/2001 modificata* si completata* privind Administratia Publica Locala;
Luand act de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.7041/30.09.2008, conform prevederilor art.54,
alin.4 din L.215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata* si completata*;
In temeiul dispozitiilor art.45, alin.3 si ale art. 115, alin.1, lit.”b” din L.215/2001 privind Administratia
Publica Locala modificata* si completata*;
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba atribuirea, in folosinta gratuita, a unei suprafete de 300mp teren din domeniul privat al
orasului Roznov pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in favoarea domnului BOBIICA Ioan.
Art.2 Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.3 Secretarul orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si
persoanelor interesate.
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