ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.122/2008
privind aprobarea listei solicitantilor si a punctajelor obtinute de acestia in urma analizarii cererilor
si a dosarelor depuse si atribuirea loturilor in folosinta gratuita in baza Legii 15/2003 , modificata,
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

CONSILIUL LOCAL TĂLMACIU, întrunit în şedinţa ordinară din data de 08.05.2008;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Tălmaciu;
Examinând raportul nr.4827/2008 intocmit de comisia pentru aplicarea Legii 15/2003 prin
care se propune aprobarea listei solicitantilor declarati eligibili si a punctajelor obtinute de acestia
si atribuirea loturilor in folosinta gratuita catre acestia, precum şi expunerea de motive a primarului
oraşului Tălmaciu;
Având avizul comisiilor de specialitate;
In conformitate cu prevederile Legii 15/2003 ,republicata, privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinte proprietate personala si a Normelor metodologice pentru punere in
aplicare a acestei legi, aprobate prin HG 898/2003, a HCL 201/2007 privind stabilirea criteriilor
suplimentare in vederea atribuirii unor terenuri pentru construirea de locuinte , conform Legii
15/2003 , a HCL 36/2008 privnd modificarea si completarea anexei la HCL 201/2007 ;
In temeiul art.36 alin.2 lit d şi alin.6 pct.17, art.45 alin.1 , art.115 alin.1 litera b din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1-Aproba lista solicitantilor declarati eligibili si a punctajelor obtinute de acestia in urma
analizarii cererilor si a dosarelor depuse in vederea atribuirii unui lot in folosinta gratuita in baza
Legii 15/2003 , conform anexei 1, care face parte integranta din prezentul proiect.
Art.2-Aproba atribuirea loturilor in folosinta gratuita , pentru construirea unei locuinte
proprietate personala , solicitantilor declarati eligibili conform anexei 1 , prin tragere la sorti.
Art.3-Indeplinirea prezentei revine primarului orasului Talmaciu.
Adoptată in Talmaciu la
08.05.2008
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
OANCEA IOAN
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
HANEA VIOLETA
Difuzat:1ex.Prefectura, 1ex.dos.hot.,1ex.dos.sed., 1ex.primar, cate 1 ex.solicitanti , 1ex.afisare
10ex.

