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              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL PESAC 
 

 
 

 

 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 1 din 14.10.2020 

 

privind atribuirea către domnul NAKIĆ SEBASTIAN a unui teren aflat în proprietatea privată a 

Comunei Pesac, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 15/2003 
 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa __________ din data de ________2020, 

având în vedere următoarele: 

- cererea depusă de domnul Nakić Sebastian şi înregistrată la Primăria Comunei Pesac de sub 

nr. 2617/06.08.2020;  

- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3601/14.10.2020 prezentat 

de primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 

- referatul nr. ______/______2020 înaintat de către comisia pentru verificarea şi analizarea 

cererilor depuse în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, constituită prin dispoziţie a primarului 

Comunei Pesac; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr. 11/16.02.2009 privind înfiinţarea unei comisii pentru punerea în 

aplicare a  prevederilor Legii nr. 15/2003 la nivelul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr. 29/15.05.2009 privind însuşirea protocolului de predare-primire 

încheiat între Comuna Periam şi Comuna Pesac privind patrimoniul imobiliar extravilan şi intravilan, 

referitor la delimitarea dintre cele două comune;  

- prevederile H.C.L. Pesac nr. 51/20.09.2017 privind stabilirea criteriilor suplimentare de 

atribuire a terenurilor în vederea construirii de locuințe proprietate personală de către tineri, potrivit 

Legii nr. 15/2003 republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinţe proprietate personală, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinţelor, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr. 14/13.02.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Pesac nr. 54 din 01.10.2013 și punerea la dispoziția Comisiei pentru aplicarea Legii nr.15/2003 a 

terenului înscris în C.F. nr.3201 Pesac; 

- situația înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 1965/17.06.2020 privind terenurile 

disponibile aflate în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, din intravilanul Comunei Pesac 

și care pot fi puse la dispoziția tinerilor în vederea construirii de locuințe – proprietate personală,  

potrivit Legii nr.15/2003, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- faptul că imobilul înscris în C.F. nr. 401594 Pesac (Nr. C.F. vechi : 3201), având nr.top. : 865-

871/116,  în suprafaţă totală de 719 mp, se află în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat și în 

administrarea Consiliului Local Pesac;  

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c, art. 129 alin. 6 lit. b, 

art. 139 alin. 2, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 
Art. 1. (1) Se aprobă atribuirea către domnul NAKIĆ SEBASTIAN a terenului înscris în C.F. 

nr. 401594 (Nr. C.F. vechi : 3201), nr.top. : 865-871/116, în suprafață de 719 mp, teren aflat în 

proprietatea Comunei Pesac, domeniul privat, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată (r2), cu modificările ulterioare. 

             (2) Atribuirea se va face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate 

personală. 

 

Art. 2. (1) Beneficiarul terenului atribuit pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 

este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o 

realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

constructii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare.  

      (2) În cazul nerespectării condiţiilor menționate la alin. 1, prin hotărâre a consiliului 

local, i se va retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.  

 

     Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul primar Toma 

Cornel, Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe, precum şi Comisia pentru verificarea şi 

analizarea cererilor depuse în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac. 

 

 Art. 4. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

- Consiliului Local Pesac. 

 

 

 

         INIȚIATOR             AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al comunei,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

doc:910005002/32

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 11.09.2019\9. CONSILIUL LOCAL\1. ŞEDINŢE C.L\13. 2020\Vechiul C.L\1. Ședințe ORDINARE\10. 21.10.2020\1. Atribuire terenuri conf.L.15-2003-NAKIC\P.H. nr.1-14.10.2020 Atribuire teren NAKIC conf.L.15-2003.doc

