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                                               H O T Ă R Â R E                                             

    privind atribuirea suprafeţei de 300 mp. teren, pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală tânărului Moglan Alexandru din satul Slătioara, comuna Stulpicani, judeţul 
Suceava.            
 
 
 
 
                    Consiliul Local al comunei Stulpicani, judeţul Suceava; 
                    Având în vedere:                  
                          -  Expunerea de motive a domnului Ostanschi  Vasile - primarul comunei 
Stulpicani, judeţul Suceava, înregistrată la nr. 1801 din 26.04. 2011; 
                          -   Raportul compartimentului de specialitate al primarului , înregistrat  la nr. 
1801 din 07.04.2011; 
                          -  Raportul comisiei de specialitate a consiliului local nr.1, respectiv pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public 
şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism;                            
                    În conformitate cu prevederile art.1, alin.(2)  şi art.5 din Legea nr.15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 
                    În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera ,,d” , pct.13 , art.45  şi pe cele ale  
art.115, alin.(1), litera „b” precum şi art. 121 şi pe cele ale art.126 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 
 
                                               HOTĂRĂŞTE:   
 
 
               Art.1. Se aprobă atribuirea cu titlu gratuit a suprafeţei de 300 mp. teren, 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, tânărului Moglan Alexandru din 
satul Slătioara, comuna Stulpicani, judeţul Suceava, pe durata existenţei locuinţei.                      
               Art.2. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată în termen tuturor persoanelor şi instituţiilor 
interesate.   
 
 
               Preşedinte de şedinţă,                                                Contrasemnează: 
                 Niculina  Mihalea                                                             Secretarul  
                                                                                      comunei  Stulpicani,judeţul Suceava 
                                                                                                       Liviu   Mihalea   
Localitatea: Stulpicani 
Data: 29.04.2011 
Nr. 21.- 
 
 

                                                                           



 
 
 
 
      R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA STULPICANI  
        P R I M A R 
 Nr. ___ din _____2011 
 
 
 
 
 

                               EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind atribuirea în mod gratuit a suprafeţei de 300 mp. teren pe 

durata existenţei locuinţei proprietate personală tânărului Moglan  Alexandru, din satul Slătioara, 
comuna Stulpicani, judeţul Suceava, conform Legii nr.15/2003. 
 
 

 
 
                        Având în vedere  : 
                        - cererea numitului Moglan  Alexandru, din satul Slătioara, comuna Stulpicani, 
judeţul Suceava, prin care solicită aprobarea suprafeţei de 300 mp. teren în mod gratuit 
pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală; 
                        - raportul comisiei comunale pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind 
atribuirea în mod gratuit a suprafeţei de 300 mp. teren pe durata existenţei locuinţei 
proprietate personală a tânărului Moglan  Alexandru, din satul Slătioara, comuna Stulpicani, 
judeţul Suceava, conform Legii nr.15/2003. 
                       În conformitate cu: 
                        - prevederile art.1, alin.(2) din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 
                         Propun Consiliului local al comunei Stulpicani să fie de acord cu atribuirea în 
mod gratuit a suprafeţei de 300 mp. teren pe durata existenţei locuinţei proprietate 
personală, tânărului Moglan Alexandru, din satul Slătioara, comuna Stulpicani, judeţul 
Suceava, conform Legii nr.15/2003; 
      
 
 
 
                                            Primar, 
                                                             Vasile Ostanschi 
                                                                                                  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


