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        H O T Ă R Â R E  
 

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea metodologiei 
cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte 

proprietate personala 
 
 

            Având în vedere:  
 - Adresa nr. 4290/20.08.2019 transmisa de Consiliul Judetean Bihor referitoare 
la Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte 
proprietate personala; 

-  Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus; 
 - Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Urbanism si Cadastru, 
înregistrat sub nr. 5213/08.10.2019, 
           - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;  

Tinand cont de prevederile:  
- Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinte proprietate personala si normele metodologice ale acesteia; 
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicata, cu modificartile si completarile ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
- H.G nr.. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte 
proprietate personala;     

- H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 30/2007 privind aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor 
atribuite in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinte proprietate personala; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), coroborat cu 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 aproba Regulamentul privind stabilirea metodologiei cadru de 
repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala prevazut in anexa care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
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Art.2. Se abroga H.C.L. al comunei Hidiselu de sus nr. 30/2007 privind 
aprobarea Regulamentului privind stabilirea metodologiei cadru de repartizare a 
terenurilor atribuite in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinte proprietate personala. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Hidiselu de Sus, prin aparatul sau de specialitate. 

Art.4.   Prezenta hotarare se comunica cu: 
- Institutia Prefectului – Judetul Bihor 
- Primarul Comunei Hidiselu de Sus 
- Compartimentul Urbanism si Cadastru  
- La dosar 

                 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA              CONTRASEMNEAZA 
           Alexandru Tirla                                                             p. SECRETAR 
                                                                                           Emanuel Dringo 
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Hidiselu de Sus, 18 decembrie 2019 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 


