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JUDEŢUL TIMIŞ                                                     

ORAŞUL DETA 

CONSILIUL LOCAL                                                                                    

H O T Ă R Â R E A 

 

                            privind aprobarea cererii de atribuire a terenurilor pentru tineri în vederea 

                            construirii unei locuinţe proprietate personală. 

     

       

              Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

              Având în vedere referatul nr. 2.642/2020 al Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, 

autorizarea executării lucrărilor şi administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta, prin care se  

propune analizarea dosarului, aprobarea cererii şi atribuirea terenului pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală, referatul de aprobare al Primarului oraşului Deta, precum şi avizul Comisiei 

Urbanism şi administrarea patrimoniului; 

              Luând în considerare procesul verbal nr. 2.641 din 23.03.2020 al Comisiei de inventariere a 

terenurilor pentru construirea de locuinţe şi analizarea dosarului prin care se propune aprobarea 

acestuia; 

              În conformitate cu Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.4 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003, aprobate prin HG. nr.896/2003, precum şi Hotărârea nr. 

24/22 iulie 2008 a Consiliului local al oraşului Deta privind aprobarea criteriilor în vederea atribuirii 

terenurilor disponibile în conformitate cu Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată; 

              În temeiul art. 139 și art. 196 alin.(1), litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

HOTĂRĂŞTE: 
 

             Art.1. Se aprobă cererile şi se atribuie teren pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală, în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei, conform anexei nr.1, în condiţiile 

prevăzute de Hotărârea nr. 24/22 iulie 2008 a Consiliului local al oraşului Deta. 

 

              Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 

 

                        - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 

                        - Primarul Oraşului Deta ; 

                        - Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta; 

                        - Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea  executării  lucrărilor  şi 

administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta ; 

                        - Celor în cauză. 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

  Consilier CORNELIA BARBULOV.                                            Contrasemnează, 

                                                                                                              SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                        CORALIA SCULEAN 

  

 

 

Nr.   62   din   31   martie  2020.                                                   



 

 


