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R E F E R A T 
privind aprobarea repartizării parcelelor în baza Listei de priorităţi aprobată cu HCL 

nr.350/27.09.2005-, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală 

 
 
 Având în vedere prevederile Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală modificată şi completată cu Legea nr.175/2004, a 
H.G. nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003, a 
Ordonanţei de urgenţă nr.101/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.15/2003, a 
H.C.L.M.T.  nr.111/2004, privind criteriile de departajare în baza Legii/15/2003, a H.C.L.M.T.  
nr.120/2004, privind atribuirea în folosinţă gratuită a parcelelor de teren, pe durata existenţei 
locuinţelor a şi a H.C.L.M.T. nr.178/2004 privind stabilirea termenului limită pentru completarea 
dosarelor depuse în baza Legii nr.15/2003,  având în vedere prevederile Hotărârile Guvernului 
nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,  având în vedere 
Hotărârea Consiliului Local nr.350/27.09.2005 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea 
repartizării parcelelor în ordinea punctajului, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, având în vedere Hotărârea 
Consiliului Local nr.90/3030.03.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea 
Lipovei-str. Armoniei", Timişoara, având în vedere Hotărârea Consiliului Local 
nr.47/28.02.2006 privind atribuirea în folosinţă gratuită  pe durata existenţei locuinţelor a 40 de 
parcele, pe str. Armoniei nr.4-6, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;.  

În conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit. f şi alin.3 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală.  În baza art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală. 

În vederea repartizării parcelelor, Comisia privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii 
nr.15/2003, a convocat la data de 16.03.2006, ora 9, primii cincizeci  de solicitanţi aflaţi pe lista de priorităţi 
aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr.350/27.09.2005. Repartizarea parcelelor s-a făcut în 
conformitate cu Procesul verbal nr.SC2006-4804/16.03.2006. 

Propunem aprobarea Anexei 1 la prezentul referat care conţine Tabelul nominal întocmit în 
conformitate cu Procesul verbal nr.SC2006-4804/16.03.2006 
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