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HOTĂRÂREA Nr. 34 

din 20 februarie 2020 

 

privind desemnarea membrilor Consiliului Local Sântandrei în Comisia de analiză a cererilor depuse 

pentru atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 

 

 

Consiliul Local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data de 20 

februarie 2020, 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 15 din 9 ianuarie 2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

- H.G. nr. 896 / 2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

- Art. 129 alin. (2) lit. c) și d) coroborate cu ale alin. (6) lit. b) și ale alin. (7) lit. e) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

Ţinând cont de: 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Sântandrei, înregistrat sub nr. 2400/20.02.2020;  

- Raportul de specialitate al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 

2402/20.02.2020;  

- Avizul consultativ al Comisiei Juridice; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

555 din 5 iulie 2019, cu 14 voturi „pentru”, fără voturi „împotrivă”, 2 „abţineri”, din totalul de 14 consilieri locali 

în funcție, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

       

Art.1. Se aprobă desemnarea d-lui Cseh Ovidiu Alexandru, reprezentant al Consiliului Local Sântandrei 

pentru a face parte din Comisia de analiză a cererilor depuse pentru atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren 

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

personală. 

Art.2. Se aprobă desemnarea d-lui Șuteu Sebastian Horea, reprezentant al Consiliului Local Sântandrei 

pentru a face parte din Comisia de analiză a cererilor depuse pentru atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren 

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

personală. 

Art.3. Membrii Comisiei de analiză a cererilor depuse pentru atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren 

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

personală, vor fi numiți prin Dispozitia Primarului Comunei Sântandrei, conform art. 1 din H.G. nr. 896 / 2003. 

     Art.4. Prezenta se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor 

- Primarul Comunei Sântandrei 

- Reprezentanţii menţionaţi la art. 1 și 2 

- Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat 

- Compartimentul Urbanism și Protecția Mediului 

       - Dosar special de şedinţă 

  - Afișare. 
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