
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TRIFE$TI

HOTARARB
privind concesionarea suprafetei de 963 m.p.teren,

lui ZAHARIA VASILICA - MARIAN, teren situat in intravilanul
satului Trifegti, comuna Trifegti, judetul Neam{

Consiliul Local al comunei TRIFE$TI, judelul NEAMJ;
Avdnd in vedere :

- Referatul inregistrat sub nr. 3490 din 12.05.2022 a domnului Lupu Dan - Marian,
primarul comunei Trifegti, judelul Neam!, prin care propune concesionarea suprafefei
de 963 m.p. teren lui ZAHARIA VASILICA - MARIAN, pentru construclia unei case de
locuit, teren situat in intravilanul satului Trifegti, comuna TrifeEti, judeful Neamf, conform
Planului de amplasament gi delimitare a imobilului qi a Raportului de evaluare intocmit de
expertul evaluator;

- Prevederile art. 15 lit. "c" din LegeaNr. 50/ 1991, republicald., privind autorizarea
executdrii lucrdrilor de construcfii gi prevederile Legii nr. 1512003, republicati - privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle proprietate personald;

Ydzi+ndraportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local Trifegti, judelul Neamf;

in temeiul prevederilor dispoziliilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. "c", alin. (6)
lit.,,a", aleart.139 alin. (1), art. 140 alin. (l) qi ale art.196 alin. (1) lit. ,,a,, din Ordonanta
de Urgenfd a Guvernului Romdniei nr. 5712019 privind Codul administrativ

HOrAnASrn:

AtLl - Aprobd concesionarea suprafefei de 963 m.p. teren lui ZAHARIA
VASILICA - MARIAN, pentru construclia unei case de locuit, pe o perioadd de 49 ani,
teren situat in intravilanul satului TrifeEti, comuna Trifegti, judeful NeamJ, avAnd urmdtoarele
vecindtdJi:

Art.2 - Prelul concesiondrii este de 667 lei lan, conform raportului de evaluare
nr.2l5 din 10.05.2022intocmit de expertul evaluator.

Art.3 -Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru qi compartimentul
contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Trifegti, judelul Neam!, vor
asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot[rdri.

Art.4 - Secretarul general al comunei Trifegti, judeful Neam!, va comunicaprezenta
hotdrAre alltoritAtilor gi persoanelor interesate.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
in - Bogdan
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