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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra lotului de teren, atribuit prin Hotărârea Consiliului local Cacica nr. 77 din 17 
decembrie 2020 domnului Drosceac Ionuţ-Petrică, 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. 9968 din 13.12.2022; 
- 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. 9620 din 28.11.2022;  
- Raportul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 10301 din 28.12.2022; 
- 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. 204 din 11.01.2022; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştei publice, a 
drepturilor cetăţenilor, înregistrat cu nr. 208 din 11.01.2022; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 6 alin. (2) 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  Hotărârii 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;     
- prevederile  art. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;      
 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 retragerea dreptului de folosinţă asupra lotului 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, atribuit prin Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 77 din 17 decembrie 2020 pentru construirea de locuinţă proprietate personală, 
domnului DROSCEAC IONUŢ-PETRICĂ, domiciliat în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, nr. 155, judeţul Suceava, în condiţiile Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
            Art. 2. Beneficiarul terenului atribuit în folosinţă gratuită căruia i se retrage dreptul de folosinţă îşi pierde dreptul de a mai solicita 
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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
           Art. 3. Lotul de teren rămas disponibil după retragerea dreptului de folosinţă va putea fi atribuit tinerilor, în urma evaluării cerererilor 
existente de către Comisia comunală pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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 şi 
domnului Drosceac Ionuţ-Petrică. 

 
                             Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier,                           
                                                                                             Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                            Secretar general al comunei Cacica,                                                                                            
Cacica, 31 ianuarie 2023 
Nr. 6                                                                                Vizat CFP:       Consilier,  


