
RO 
JUDETUL GAI ,A 
MUNICIP1UL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 
PROIECT DE i OTARÂRE 

Nr3 din 2i.,-07 2021 

Privind: aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinei de priornate a solicitanfilor, în scopul 
atribuirii in folosinţă  gratuită  a loturilor de teren rămase disponibile, conform Legii 15/2003. 

Iniţiator : Lucian — Grigore Costin, Primarul Municipiuiui Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nurnăr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 4039 din 21.01.2021 ; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi. Intrunit în şedinţă  ordinară  in data 

de 	2021; 
Având in vedere 
referatul de aprobare al iniţiatorului, inregistrat sub nr. 4040 din 21.01.2021; 

- raportul de specialitate Intocmit de Serviciul ADPP, inregistrat sub nr. 4041 din 
21.01.2021. 

- rapoartelc de avizare intocmite de comisiile de specialitate 
prevederile art.3 din Legea nr.15/2003; 

- art.129 alin 2 lit. b şi c , alin 6 lit. b din OUG 57/2019; 
In baza prevederilor 

- art.139 alin 1 coroborat cu art.196, alin 1, lit. a din OUG nr.57/2019; 

HOTĂRĂSTE: 

Art.1 Se aprobă  criteriile suplimentare în vederea atribuirii in folosinţă  gratuită  a 
loturilor de teren disponibile, în baza Legii nr.15/2003, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre; 

Art.2. Cu data prezentei se abrogă  orice prevederi contrare. 
Art.3. Prevederile prezdi-itei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin grija Primarului 

municipiului Tecuci. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului 

municipiului Tecuci...,  • 

INITIATOR, 	 Avizat, 
PRIMAR 	 SECRETAR GENERAL, 

Lucian 	Costin 	 Jr. George Lucian Borşan, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUC1 
PRIMAR 

Nr. 	Ain 	e 2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinei de prioritate a solicitanţilor, in 
scopul atribuirii in folosinţă gratuită a loturilor de teren rămase disponibile, conform 
Legii 15/2003. 

Pentru punerea in aplicare a dispoziţiilor Legii 15/2003 privind sprij inul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, până la 
această dată au fost in vigoare criterii pentru stabilirea ordinei de prioritate aprobate 
la nivelul anului 2008. 

in cadrul procedurilor de atribuire s-a constatat că nu toate persoanele 
beneficiare ale legii respective au dus la bun sffirşit condiţiile impuse i ca atare nu au 
reuşit să edifice locuinţele 1n termenele stabilite. Motivele acestor nereuşite au fost 
diverse, printre ele numărându-se lipsa veniturilor suficient de mari necesare 
construirii unei case. Piaţa muncii din ultimii ani a reliefat accesul facil la un loc de 
muncă pentru persoanele cu pregătire precum şi remunerarea corespunzătoare a 
acestora, motiv pentru care se impun noi criterii de atribuire. 

In acelaşi timp trebuie găsite soluţii pentru atragerea tinerilor tecuceni să 
revină în localitatea natală i să con-tribuie astfel la dezvoltarea municipiului. 

Având in vedere cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre in forma propusă. 

PRIMAR, 

Lucianore Costin 
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ROMÂNIA 
.113-DETtTL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. 	din 	(77 2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinei de prioritate a solicitanţilor, in 
scopul atribuirii în folosinţă gratuită a loturilor de teren rămase disponibile, conform 
Legii 15/2003. 

Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu 
vârsta cuprinsă intre 18 şi 35 de ani, a unui teren in suprafaţă de până la 300 m.p., 
din terenuri aflate in domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale. 

Confoim art.3 din Legea nr.15/2003 atribuirea terenurilor se face in ordinea 
de prioritate stabilita pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului local. 

In confoimitate cu art.129 alin 2 lit b, consiliul local exercită atribuţii 
privind dezvoltarea economică socială a municipiului. 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre poate 
fi supus dezbaterii Consiliului Local. 

ŞEF SERVICIU, 
ing. Lician Gradea 
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Anexa nr.1 io HCliii. 	7021 

Criterii 11191 177 en tare 
(proplfrierE) 

Privind sprijinul acordat tinerilor pentru con.siruirea unei locuinţe proprietate 
personalc`i conform Legii nr.15/2003. 

Situaţia venitului mediu brut / membru de familie pe ultimele 12 luni 
- mai mic decăt salariul minim brut(inclusiv) pe economie -5 p 
- intre salariul minim brut şi mediubrut pe econorrzie — 10 p 
- mai mare decăt salariul mediu brut(inclusiv) pe economie -15 p 

Starea civilă 	- că.sătorit - 	 - 10 p 
- familie monoparentală. 	- 7p 
- necăsătorit 	 - 5 p 

Nr. copii minori 	- I copil 	 - 2 p 
2 copii 	 - 4 p 

- 3 sau mai mulţi copii 	 - 6 p 
Nivel de pregătire (studii) — fără studii 	 - 5 p 

- cu scoală gimnazială/profesională - 10 p 
- cu studii liceale 	 - 15 p 
- studii superioare 	 - 20 p 

Vechimea domiciliu Tecuci - I — 3(inclusiv) ani 	- 2 p 
3 - 6 ani 	 - 4 p 

- mai mare de 6 ani inclusiv 	— 6 p 
Persoane care fac dovada muncii în străinătate au revenit in Tecuci, fiind salariat de 

cel puţin 12 luni 	 — 5 p 

Vechimea cererii - pănă la I an 	 - I p 
intre şi 2 ani 	 - 2 p 
intre 2 — 3 ani 	 - 3 p 

- peste 3 ani 	 - 4 p 

Condiţii de locuit - locuieste la părinţi 	 - 5 p 
- chiriaş 	 - 10 p 

- tineri proveniţi instituţii sociale 	- 12 p 

Persoană cu dizabilitaţi 	 - 10 p 

obs. 	- la punctaj egal au prioritate persoanele cu handicap 
-in cazul tinerilor căsătOriţi se vor solicita declaraţii 
autentificate la ambii soţi. 

- titularul dosarului trebuie săfacă dovada că nu are datorii la 
bugetul local al Municipiului Tecuci 


