
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HO T Ă RÂR E 
privind retragerea d reptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 

domnului TĂNASE CONSTANTIN-CRISTIAN 

Văz.ând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9 din 13.02.2020, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 924 din 13.02.2020, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 925 din 13.02.2020, 
-Declaraţia domnului Tănase Constantin-Cristian, înregistrată sub nr. 220 din 15.01.2020, din care 

rezultă că, din motive personale, nu se poate încadra în termenul legal pentru obţinerea autorizaţiei de 
construire a locuinţei pe terenul obţinut în baza Legii nr. 15/2003, 

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 36 din 18.04.2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită a 
unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Tănase Constantin-Cristian, 

- Art. 24 din Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a 
terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte 
proprietate personală, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016, 

În baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinte proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, 

în temeiul art. 129 alin. (2) litera „c", ,,d", alin. (6) litera „a", alin. (7) litera "e" şi art. 139 alin. (3) 
litera "g' din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova adoptă prezenta hotărâre. 

ARI.1 : Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului cu număr cadastral 21730, care 
a fost atribuit gratuit domnului Tănase Constantin-Cristian în baza Legii nr. 15/2003 pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, ca urmare a nerespectării obligaţiei de a începe lucrările de construire a 
locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuir ii terenului. 

ART. 2 : Secretarul general al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

Număr consilieri în funcţie 13 
Număr consilieri prezenţi _f _, 
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Voturi împotrivă 
Abţineri -

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomsani, 
' 

Matei Violeta Iuliana 




