
JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL  

Al COMUNEI 

HIDIŞELU DE SUS  

România,  jud. Bihor, nr.328 

Tel.0259/335855; Fax:0259/335855 

www.primaria-hidiseludesus.ro 

hidiseludesus@cjbihor.ro 

 

1 

 

           H O T Ă R Â R E  

 

privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită aferent terenului situat in 

satul Hidiselu de Sus, in suprafaţa de 400 mp, identificat prin nr. cadastral 50708 

- Hidiselu de Sus, constituit in favoarea numitei Bara Lucia 

 

 

 

Având în vedere:  

           - cererea numitei Bara Lucia inregistrata cu nr. 1305/10.03.2021 prin care 

solicita retragerea dreptului de folosinţă gratuită constituit potrivit Contractului de 

comodat nr. 4267/07.11.2011. 

- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus, initiatorul 

proiectului de hotarare; 

 - raportul de specialitate nr. 1656/25.03.2021 întocmit de Compartimentul 

Urbanism si Cadastru; 

           - avizul comisiei de specialitate a consiliului local;  

- procesul-verbal nr. 1763/31.03.2021 întocmit de comisia de analizare a 

cererilor depuse în baza Legii nr. 15/2003, constituită prin Dispoziţia Primarului 

comunei Hidiselu de Sus nr. 163/2020, prin care se propune retragerea dreptului de 

folosinţă gratuită aferent terenului situat in satul Hidiselu de Sus, in suprafaţa de 400 

mp, identificat prin nr. cadastral 50708 - Hidiselu de Sus, constituit in favoarea 

numitei Bara Lucia. 

Tinand cont de prevederile: 

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

construirea unei locuinţe proprietate personală;  

- punctului nr. 5 din Contractul de comodat nr. 4267/07.11.2011 incheiat intre 

comuna Hidiselu de Sus si numita Bara Lucia. 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 

si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.1. (1) Se retrage dreptul de folosinta gratuită aferent terenului in suprafaţa 

de 400 mp, identificat prin nr. cadastral 50708 - Hidiselu de Sus, inscris in C.F. nr. 

50708 - Hidiselu de Sus, constituit in favoarea numitei Bara Lucia potrivit H.C.L. al 

comunei Hidiselu de Sus nr. 86/2011. 

 (2) Dreptul de folosinta gratuită se retrage ca urmare a renuntarii comodatarului 

la drept si a neinceperii constructiei in termenul stabilit prin Contractul de comodat nr. 

4267/07.11.2011.   

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

comunei Hidiselu de Sus. 
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Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Institutia Prefectului - Judetul Bihor 

- Primarul comunei Hidiselu de Sus 

- Doamna Bara Lucia 

- La dosar 

                
  
   PRESEDINTE DE SEDINTA           CONTRASEMNEAZA 

                        Florian Curpas                                             p. SECRETAR 

                                                                                            Emanuel Dringo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 23 

Hidiselu de Sus,  31 martie 2021 
 

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


