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 H O T Ă R Â R E A   Nr.8/2020 

Privind   modificarea art.1(1) din Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec 

nr.79/2019 privind atribuirea unei suprafețe de teren d-rei Nistor Gabriela  
 pentru construirea unei case de locuit proprietate personală ( schimb de 

amplasament) , conform Legii nr.15/2003, republicată, modificată și completată 

 

 

       Consiliul local orășenesc  Borsec 
        Având în vedere Referatul de aprobare nr.1/2020 , raportul 

compartimentului pentru urbanism și amenajarea teritoriului  din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului , Adresa Instituției Prefectului Județului Harghita 
nr.19538/2019, înregistrată sub nr.1624/2019, prevederile  art.2  din Legea  nr. 
15/2003, republicată şi modificată prin, Legea nr. 237/2010 pentru modificarea Legii 

nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe 

proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 

din 13 decembrie 2010,  art.333(5) coroborat cu cu art.362(3) din  Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019  privind Codul Administrativ, Hotărârea Consiliului local 

orășenesc Borsec nr.62/2014 privind validarea unei suprafețe de teren în vederea 
atribuirii tinerilor în vederea construirii case de locuit proprietate personală, Legea   

nr.24/2000, republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

                            Văzând avizul de aprobare  al comisiei  pentru urbanism 

,amenajarea teritoriului  din cadrul  Consiliului local orășenesc Borsec 
 

   În temeiul dispozițiunilor  art.133(4),  art. 129(2),lit.c), art.129(6), 
lit.b), art.129(8), lit.a), art.129(14) art.139(3, lit.e) , Cap.VIII, art.196(1), lit. a),  

privind Codul Administrativ și cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 

transparența decizională  în administrație publică       
 
 

 

H O T Ă R E Ş T E 
 

     Art.1.   Modificarea art.1(1) din Hotărârea Consiliului local 

orășenesc Borsec nr.79/2019 privind atribuirea unei suprafețe de teren d-rei 
Nistor Gabriela  pentru construirea unei case de locuit proprietate personală ( 

schimb de amplasament) , conform Legii nr.15/2003, republicată, modificată și 
completată  și care va avea următorul cuprins: 
 

           Art.1.(1) Atribuirea unui  lot de teren situat în orașul Borsec , str. 
Nouă , Cartea Funciară nr.51875, Număr Cadastral 51902, pentru d-ra Nistor 
Gabriela  cu domiciliul în Borsec, str. Carpați , nr.8,  din suprafața lotului de  964 

mp, -   400 mp.,  se atribuie în folosință gratuită pe durata existentei locuinței 



proprietate personală , conform art.1(2) şi art.2, din Legea nr.15/2003, republicată 

și 100 mp., va fi  închiriată pentru beneficiar. 
 

 

                    Art.2.  Celelalte articole din  Hotărârea Consiliului local orășenesc 

Borsec nr.79/2019 privind atribuirea unei suprafețe de teren d-rei Nistor Gabriela  
pentru construirea unei case de locuit proprietate personală ( schimb de 

amplasament) , conform Legii nr.15/2003, republicată, modificată și completată 

rămân aplicabile.       
 

                  Art.3. Prin grija secretarului general al unității administrativ 

teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la 
sediul primăriei. 
 

                   Art.4. Prin grija secretarului general al unității administrativ 
teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se înaintează : 

                             Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ.                                      
                            Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 
   Beneficiarului de la art.1, care va începe demersurile pentru 

începerea lucrărilor angajate, perfectarea contractului de închiriere și intabularea 

construcției realizată. 
 

 

 

     
 Borsec, la 07 ianuarie 2020 
 

 
 

          PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
           Benkes Zsolt   
 
 


