
 
ROMANIA  

JUDETUL BUZAU  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PASII 

 
  

PROIECT DE HOTARARE NR. 30  
Privind atribuirea terenurilor pentru construirea unei locuinte proprietate 

personala, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 cu domiciliul in comuna Vadu Pasii, 
judetul Buzau 

 
 

Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii, judetul BUZAU; 
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare inregistrat sub nr. __________________ a 

primarului comunei Vadu Pasii, Judetul Buzau; 
- raportul cu nr. ____________________ al întocmit de dna Nechifor Cristina, consilier 

juridic in aparatul de specialitate al primarului  comunei Vadu Pasii; 
- Raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
servicii şi comerţ nr. _____________________________; 

- Procesul verbal nr. 3299/17.03.2021; 
- Dispozitia primarului nr. 288/20.07.2017 privind numira unei comisii pentru punerea in 

aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003	privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, republicata; 

- Hcl nr. 42/2020 Privind actualizarea situatiei terenurilor disponibile in vederea aplicarii 
prevederilor Legii nr. 15/2003 si aprobarea Regulamentului pentru repartizarea suprafeţelor de 
teren disponibile si libere de sarcini, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală de 
către tineri, conform Legii 15/2003 precum si a vanzarii acestora  

Avand in vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 15 din 9 ianuarie 2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare;  

Tinand cont de prevederile art. 4, 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 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
 
 

HOTARASTE : 
 

Art. 1. Se aproba cererile privind atribuirea terenurilor in vederea construirii de locuinţe 
proprietate personală depuse de beneficiarii Legii nr. 15/2003, cu domiciliul pe raza UAT Vadu 
Pasii, conform anexei I care face parte integranta din prezenta hotarare, intocmita de comisia 
instituita conform	Dispozitia primarului nr. 288/20.07.2017. 

Art. 2. Se suplimenteaza lista terenurilor disponibile aprobate prin Hcl nr. 42/2020 conform 
anexei 2 la prezenta. 

Art.2.  Situatia terenurilor disponibile si criteriile de acordare au fost aprobate prin Hcl nr. 
42/2020 Privind actualizarea situatiei terenurilor disponibile in vederea aplicarii prevederilor Legii 
nr. 15/2003 si aprobarea Regulamentului pentru repartizarea suprafeţelor de teren disponibile si 



libere de sarcini, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri, conform 
Legii 15/2003 precum si a vanzarii acestora  

Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei vadu Pasii prin 
aparatul de specialitate al Primariei comunei Vadu Pasii. 

Art.4. Secretarul general al Uat Vadu Pasii va asigura comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 
 
 
 
          INITIATOR,                                              AVIZAT, 
             PRIMAR,                                 SECRETAR GENERAL, 
 
          FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
 

VADU PASII 
24 MARTIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din numărul total 

de 15 consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


