CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA

Avizat

JUDEŢUL ARAD

secretar
PROIECT

HOTĂRÂREA NR.
Din data de ______________
cu privire la modificarea Hotărârii nr. 57/2011 adoptată de către Consiliul Local Livada şi aprobarea
criteriilor suplimenate pentru atribuirea în folosinţă a terenurilor în vederea construirii de locuinţe în
baza Legii 15/2003

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad
Având în vedere:
- expunerea de motive a dl consilier Bimbo Iosif
- prevederile art.1 alin 3 din Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe

- prevederile art. 36 alin. 2. lit c şi alin 9 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale ;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se modifică anexa nr. 1 a Hotărârii nr. 57/2011 cu privire la atribuirea în folosinţă a terenurilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în sensul revocării ”punctului 2” din anexa de la
acea Hotărâre și modificarea ”punctului 7” prin introducerea ”punctului 7.a și 7.b” , restul punctelor
prevăzute în anexă rămân în vigoare.
Art. 2 Se revocă art. 3 din Hotărârea nr. 57/16.09.2011 adoptată de către Consiliul local Livada .
Art. 3 Se aprobă anexa nr. 1 privind criteriile suplimentare pentru atribuirea în folosință a terenurilor în
vederea construirii de locuințe în baza Legii 15/2003 ce face parte integrantă la prezenta integrantă

-

Se comunică cu:
Instituţia Prefectului Judeţului Arad
Comisia pentru aplicarea Legii 15/2003
Primarul comunei
Inițiatori de proiect
Consilierii locali:
Bimbo Iosif
Belc Ioan
Axinte Vasile
Mănuilă Alexandru
Someșan Ionel
Ștef Marius Dorin
Păiușan Nicu Simion

Contrasemnează
Pt. Secretar
Mariana Eliza Otlăcan

Anexa nr. 1
Criterii de punctaje
Pentru departajarea solicitanţilor privind atribuirea terenurilor în vederea
construirii de locuinţe în baza Legii nr. 15/2003
Pentru acordarea acestor terenuri se vor respecta următoarele criterii de
departajare :
1. Data stabilirii în comună:
- înainte de 1993- 28 pct
2. Starea civilă: - necăsătorit – o pct.
- căsătorit - 23 pct
3. Copii aflaţi în întreţinere: - fără copii - 0 pct
- 1 copil - 4 pct
- 2 copii - 6 pct
- 3 copii sau mai multi - 8 pct
4. Nivelul pregătirii:
- studii generale şi medii -0 pct
- student sau studii superioare finalizate – 3 pct
5 . Salariaţii de pe raza comunei sau desfăşoară activităţi economice pe raza
comunei – 18 pct
6. Persoane cu handicap, probleme grave de sănătate atestate cu documente
medicale – 8 pct.
7. Cazuri sociale deosebite familie:
7.a.- numeroasă peste 3 copii-12 pct.
7.b.- familii cu copii care nu dispun de spațiu de locuit si
locuiesc în condiții improprii , pe bază de anchetă socială -12 pct

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA
CONSILIU LOCAL LIVADA

EXPUNERE DE MOTIVE

Consilierul, Iosif Bimbo,
Având în vedere ;
Prevederile Legii 15/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
În îndeplinirea atribuţilor ce revin Consiliului Local Livada, în drept să analizeze şi să adopte hotărâri în
termenele prevăzute de lege, adică 15 zile de la înregistrarea cererilor.
Faţă de starea de fapt prezentată, consider necesar şi urgent punerea în aplicare a Legii 15/2003. Pentru
a păstra o echitate-socială şi un climat de echilibru între petenţi, propun ca atribuirea terenurilor să se
facă în conformitate cu avizul comisiei de analizare a cererilor prevăzute de de legea 15/2003. Având
în vedere şi ţinând cont de toate categoriile sociale : Studenţi, Elevi, Salariaţi, Muncitori zilieri, Tineri
care provin din familii cu mulţi copii, Tineri ale căror familii sunt pe cale să fie evacuaţi din case
retrocedate, Chiriaşi, Tinere familii, care stau cu părinţii din lipsă de spaţiu, Şi alte categorii de tineri care
doresc să întemeieze o familie.
Având în vedere numărul mare de cereri depuse , faţă de loturile disponibile ... şi complexitatea punerii
în drepturi a petenţilor .
Pentru toate acestea consider necesar şi oportun modificarea HCL nr. 57/2011 si
aprobarea unor criterii suplimentare peantru a se putea efectua departajarea cererilor depuse la sediul
Primăriei comunei Livada în cel mai scurt timp posibil .

Consilier
Bimbo Iosif

