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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Listei cuprinzând  persoanele propuse a li se retrage dreptul de 

folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei 
Ariceștii Rahtivani pentru construirea  unor 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: 
 - Procesul verbal nr. 15036 / 07.06.2021	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; 
 - Referatul nr. 14069 / 21.05.2021 întocmit de Serviciul Buget , Finanțe și Investiții din 
cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani;  
 - Art. 28, pct. a) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Aricestii 
Rahtivani nr. 57 / 2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea  metodologiei 
cadru  de repartizare a terenurilor atribuite  în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Referatul de aprobare nr.   15273/ 14.06.2021 , întocmit de  Primarul comunei 
Ariceştii Rahtivani; 

- Raportul de specialitate nr.15300 din 14.06.2021 întocmit de Serviciul Buget 
Finanțe și Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 

- Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local; 
- 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;  
 - dispoziţiile art. 129 alin. (1),  alin. (2) lit.c), 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 Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
  
 

 Art. 1. Se aprobă retragerea drepturilor de folosinta asupra unor loturi de teren 
atribuite unor persoane  prin Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Aricestii Rahtivani 
pentru construirea unei locuinte proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 
15/2003, conform Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2  Beneficiarii terenurilor atribuite în folosință gratuită cărora li s-a retras dreptul 
de folosință, își pierd dreptul de a mai solicita atribuirea unui lot de teren pentru construirea 
de locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15/2003, republicată cu 
modificarile si completarile ulterioare  

Art. 3  Loturile de teren rămase disponibile după retragerea dreptului de folosință va 
fi atribuit tinerilor, în urma evaluării cererilor existente și formulării de propuneri de către 
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 

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire  de către Primarul 
comunei Ariceștii Rahtivani prin aparatul de specialitate. 
           Art. 5 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate va fi 
asigurată de către Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 
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Anexă la H.C.L.Ariceștii Rahtivani   
                                                                                           nr. 63/ 2021 

 
 
 

Nr.	
crt.	

Numele	si	prenumele	
HCL	Aricestii	Rahtivani	

de	atribuire	
Lotul	atribuit	care	se	retrage	

1.	 Ioan	Elena	Liliana	 48	/	2020 sat	Tîrgsoru	Nou,	T22,		P1166,	lot	nr.	49,	
CF	nr.	22905	

2	 Pascu	Gheorghe	Daniel	 35	/	2021	 sat	Tîrgsoru	Nou,	T22,		P1166,	lot	nr.	32,	
CF	nr.	22888	

3	 Dobre	Ramona	Georgiana	 35	/	2021	 sat	Tîrgsoru	Nou,	T22,		P1166,	lot	nr.	35,	
CF	nr.	22891	

 
 
 
 

 
         
 
            

 
 


