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HOTĂRĂRE  

privind validarea completării inventarului terenurilor disponibile pentru punerea în 

aplicare a Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflat 

în domeniul privat al comunei Bălăceana, județul Suceava 

 

Consiliul Local al Comunei Bălăceana,  

Având în vedere : 

-Referatul de aprobare înregistrat cu nr.3184 din 18.08.2021, întocmit de primarul 

comunei Bălăceana-domnul Constantin-Octavian Cojocariu; 

-Procesul verbal  nr.3177 din 18.08.2021 al comisiei numită prin Dispoziția primarului   

comunei Bălăceana, nr. 47 din 22 iulie 2021 pentru identificarea și inventarierea terenurilor din 

domeniul privat al comunei Bălăceana în vederea aplicării Legii nr. 15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Dat fiind prevederile H.C.L. nr. 7 din 11 martie 2005, privind aprobarea inventarierii 

terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei 

locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare  

-Raportul de specialitate înregistrat cu nr.3188 din 18.08.2021 întocmit de secretarul 

general al comunei; 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarie comunală, protecția mediului si turism înregistrat cu nr. 3203 din18.08.2021; 

În conformitate cu prevederile : 

-art.2 alin.(2) din H.G. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală; 

-art.354 și 355 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările uletrioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.3, alin.2, art.42 alin.4, art.80 şi art. 82 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normativ,  republicată, cu modificările ulterioare; 

 

 

 

 



 

În temeiul dispozițiilor  art. 129 alin. (1),alin.(14),  precum și ale art. 139 coroborat cu art. 

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 

 

 

                                         HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1-Se  validează completarea  inventarului terenurilor disponibile pentru punerea în 

aplicare a Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe 

proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare, aflat în domeniul privat al 

comunei Bălăceana, județul Suceava. 

Art.2-Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în 

termenul prevăzut de lege. 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință prin grija secretarului general al comunei 

Bălăceana instituțiilor și persoanelor interesate în termenele prevăzute de legislația în vigoare. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

Vasile Bliorțu 

 

Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa 

                                                                                                                                  

Bălăceana, 18 august  2021 

Nr.56 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Total consilieri locali : 9 

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 
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