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HOTĂRÂRE Nr.17 
 

din 28.07.2016 
 

privind acordare teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 
 
 Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
28 iulie 2016. 
.Având în vedere temeiurile juridice, respectiv: 
- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală; 
- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, avizul emis de comisia de specialitate 
Luând act de: 
-raportul de specialitate nr. 7267 din 19.07.2016 
- expunerea de motive nr. 7291 din 20.07.2016  prezentată de către domnul primar Dan Vasile-
Dumitru; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”; art. 45 (1) ; art. 115 (1) lit. „b” , art.123 din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art. 1. Se aprobă acordarea cu titlu gratuit a unei suprafeţe de 250 mp în zona Poieniţă, 
doamnei Lazăr Daniela, domiciliată în comuna Ibăneşti, judeţul Mureş, pentru construirea unei 
locuinţe pe toată durata de existenţă a acesteia. 
 Art.2. Doamna Lazăr Daniela are obligaţia ca în termen de 1 an de zile de la data 
predării cu titlu gratuit a terenului către beneficiar, să înceapă construirea locuinţei. În cazul 
nerespectării acestei condiţii, consiliul local Ibăneşti îi va retrage doamnei Lazăr Daniela dreptul 
de folosinţă asupra terenului. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, Instituţiei 
Prefectului judeţului Mureş pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei Ibăneşti, 
Compartimentului achiziţii publice şi urbanism şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicare pe 
pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro. 
 
                                

Preşedinte de şedinţă, 
                                 Ciorăneanu Ştefan                                                Contrasemnează,  

         p. Secretar, 
                   Inspector, Neag Ancuţa-Niculina      


