
 
 

                                  
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    CONSILIUL LOCAL 

   
                                                                     
 
 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Listei cuprinzând  cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii 
unor loturi de teren pentru construirea  unei locuințe proprietate personală pentru 
tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, 
 județul Prahova 

 
                 Văzând: 
   - Referatul de aprobare nr. 5980 / 20.01.2021 , întocmit de  Primarul comunei Ariceştii 
Rahtivani; 
 - Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe și Investiții din cadrul 
Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani, înregistrat  cu nr.5985 din 20.01.2021; 
 - Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local; 
 - Procesul verbal nr. 22670 / 02.12.2020	întocmit de Comisia locală  pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe 
proprietate personală, republicată , cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personala, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personala;  

- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;  

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local comuna Aricestii Rahtivani nr. 26/1999  privind 
aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Aricestii Rahtivani; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local comuna Aricestii Rahtivani nr. 75/2010 privind 
aprobarea documentatiei PUZ “Parcelare teren (S=38165 mp) în vederea amplasării de 
locuințe și funcțiuni complementare” în comuna Aricestii Rahtivani, sat Tirgsoru Nou, T22, P A 
1166; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local comuna Aricestii Rahtivani nr. 18 / 2012 privind 
dezmembrarea in 62 de loturi a terenului situate in intravilanul satului Tîrgșoru Nou, tarlaua 22, 
parcela A 1166; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local comuna Aricestii Rahtivani nr. 57 / 2019 privind 
aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor 
atribuite in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru contruirea unei locuinte 
propietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - Prevederile Hotărârii Consiliului Local comuna Aricestii Rahtivani nr. 75 / 2019 privind 

R O M A N I A  

 



modificarea si completarea HCL nr. 57/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru 
stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru contruirea unei locuinte propietate personala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 - Dispoziţiile art. 129 alin. (1),  alin. (7) lit.e), din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) şi al art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
 

Consiliul Local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, adoptă următoarea 
 

H O T Ă R Â R E: 
  

 Art. 1. (1) Se aprobă Lista cuprinzând  cererile propuse a fi aprobate în vederea 
atribuirii unor loturi de teren pentru construirea  unei locuințe proprietate personală pentru tineri, 
în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri 
proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, conform Anexei nr.1 la 
prezenta hotărâre și propunerile de repartizare a loturilor. 

(2) Lista a fost întocmită în baza cererilor complete depuse în perioada 1.06.2020- 
30.11.2020. 

Art. 2  Atribuirea terenului se face o singură dată și în folosință gratuită pe durata 
existenței construcției proprietate personală. 

Art. 3  Beneficiarul terenului atribuit în folosință gratuită pe durata existenței construcției 
proprietate personală este obligat să solicite emiterea autorizației de construire și să înceapă 
construcția  în cel mult 12 luni de la data semnării procesului verbal de punere în posesie și să 
o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare.   

Art. 4 Se împuternicește Primarul Comunei Ariceștii Rahtivani să semneze contractul 
privind constituirea dreptului de superficie asupra terenurilor care vor fi încheiate cu persoanele 
fizice menționate la art.1, alin (1).    

Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire  de către Primarul 
comunei Ariceștii Rahtivani prin aparatul de specialitate. 
           Art. 6 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate va fi 
asigurată de către Secretarul general al comunei Ariceștii Rahtivani. 
  

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            
        Nicolae CIOBANU        

                                                                                                          
                                                                                                                    

                                                                                                                       
Contrasemnează, 

                                                                                   SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
                                                                                     Violeta-Neluța PETCU 

 
 
 

 
Ariceștii Rahtivani, 27.01.2021 
Nr.5 

 
   



                                                                                 Anexa nr. 1 la HCL Ariceștii Rahtivani   
                                                                                                nr. 5/2021 

 
 

LISTA  
cuprinzând  cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru 

construirea  unei locuințe proprietate personală pentru tineri,  
în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 
 
 

Nr.	
crt.	

Numele	si	prenumele	 Adresa	de	domiciliu	
Număr/data	
înregistrare	

cerere	

TOTAL	
PUNCTE	

Lotul	propus	pentru	
atribuire	

1.	 STAN	ALIN 
Comuna	Ariceștii	Rahtivani,	

Sat	Nedelea	nr.	619 
18128	/	

15.09.2020 
24	

puncte	

Sat	Tîrgșoru	Nou	 
LOT	54,		T-22,	P	

1166A	
	–	suprafata	=	500	mp	

CF	NR	22910	
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


