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H O T Ă R Â R E 

 

privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului situat in 

satul Mierlau, in suprafaţa de 400 mp,identificat prin nr. cadastral 50685 - Mierlau, 

transmis domnului Gavris Alexandru 

  

           Având în vedere:  

           - cererea dlui Gavris Alexandru inregistrata cu nr. 1/08.01.2020 prin care 

susnumitul declara ca doreste sa renunte la locul de casa atribuit prin H.C.L. nr. 

102/2011. 

-  referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus; 

 - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al unitatii administrativ-

teritoriale, înregistrat cu nr. 85/08.01.2020; 

           - avizul comisiei de specialitate a consiliului local;  

- procesul verbal întocmit de comisia de analizare a cererilor depuse în baza 

Legii 15/2003, constituită prin Dispoziţia Primarului nr. 152/07.09.2016 prin care se 

propune retragerea dreptului de folosinta transmis prin contractul de comodat nr. 4283 

din 07.11.2011, ca urmare a renuntarii comodatarului Gavris Alexandru la drept. 

Tinand cont de prevederile: 

- art. 6 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală;  

- punctul 5.2. din Contractul de comodat nr. 4283/07.11.2011, incheiat intre 

Comuna Hidiselu de Sus si domnul Gavris Alexandru. 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) si ale art. 196 alin. 

(1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se retrage dreptul de folosinta asupra terenului situat in satul Mierlau, 

în suprafaţa de 400 mp, identificat prin nr. cadastral 50685 Mierlau, inscris in C.F. nr. 

50685 - Hidiselu de Sus, atribuit in baza Legii 15/2003, prin H.C.L. nr. 102/2011, dlui 

Gavris Alexandru, ca urmare a renuntarii comodatarului la drept. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Hidiselu de Sus. 

           Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Institutia Prefectului – Judetul Bihor 

- Primarul comunei Hidiselu de Sus 

- Dl Gavris Alexandru  

- La dosar 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA           CONTRASEMNEAZA 

                        Alexandru Tirla                                           p. SECRETAR 

                                                                                            Emanuel Dringo  

Nr. 5 

Hidiselu de Sus,  09 ianuarie 2020 

 
    Aceasta hotarare a fost adoptata  cu_12_voturi pentru,__0__voturi impotriva si__0__abtineri din numarul total de 13 consilieri 


