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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate personală, în 

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

 
Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar, înregistrat cu nr. 1084 din 7.02.2023; 
- Cererea domnului Lăcătuş Ilie-Alexandru, înregistrată cu nr. 996 din 3.02.2023; 
- Procesul-verbal al Comisiei pentru punerea în aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, înregistrat cu nr. 1083 din 7.02.2023;  
- Raportul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 1386 din 16.02.2023; 
- Avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr. 2076 din 8.03.2023; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 5 din Legea nr. 15 din 9 ianuarie 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;      
- prevederile  art. 5 alin. (1) din Anexa la  Hotărârea Guvernului 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 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) şi alin. (14), art. 139 alin. (3) lit. g) şi 
art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

            Art. 1. Se aprobă atribuirea unui lot de teren, în suprafaţă de 480 mp, situat în satul Pârteştii 
de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava, aflat în domeniul privat al comunei Cacica, nr. cadastral 
36492, înscris în Cartea Funciară nr. 36492 Cacica, pentru construirea de locuinţă proprietate 
personală, domnului LĂCĂTUŞ ILIE-ALEXANDRU, domiciliat în satul Pârteştii de Sus, comuna 
Cacica, nr. 150, judeţul Suceava, în condiţiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
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pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
            Art. 2. Beneficiarul terenului atribuit în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei 
proprietate personală, este obligat să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă 
construcţia în termen de cel mult un an de la data semnării procesului-verbal de punere în posesie, 
în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
           Art. 3. Se aprobă notarea în Cartea Funciară a dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului 
în suprafaţă de 480 mp., identificat la art. 1 al prezentei hotărâri, dobândit ca urmare a aplicării Legii 
nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnului Lăcătuş Ilie-Alexandru. 

Art. 4.  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul comunei Cacica şi 
Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 

Art. 5. Secretarul general al comunei Cacica va comunica prezenta hotărâre Instituţiei 
Prefectului - judeţul Suceava, primarului comunei Cacica, Compartimentului urbanism, amenajarea 
teritoriului şi protecţia mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, domnului Lăcătuş 
Ilie-Alexandru şi o va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei şi pe site-ul 
www.comuna-cacica.ro 

 
                            Preşedinte de şedinţă, 
                                    Consilier, 
                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                            Secretar general al comunei Cacica, 
  
 
 
Cacica, 23 martie 2023                                                                  
Nr. 22 
                                                                                            Vizat CFP: 
                                                                                             Consilier, 
 

http://www.comuna-cacica.ro/

