
 
 

 
 
 

HOTARAREA Nr.34  
Din 8 noiembrie 2019 

  
Privind  acordarea  in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a unei suprafete 

de 300 m.p. din domeniul privat al comunei Treznea,  d-nei   SILAGHI  ALINA 
 din Treznea  , in vederea  construirii unei locuinţe proprietate personală                                              

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 

întrunit în şedinţă extraordinară 
   

  Avand în vedere : 
 -Referatul de aprobare prezentat de d-ul OROS CRISTIAN primarul comunei  

TREZNEA. și Anexa intocmitta de comisia de inventariere a terenului proprietate private 
a comunei Treznea; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local care este favorabil ; 
- Cererea inaintata de d-ul SILAGHI ALINA prin care solicită atribuirea suprafeţei 

de 300 m.p. pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 
 
In conformitate cu prevederile : 
- art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
-  art. 2 şi 3 din  Legea Nr. 15/ 2003 ,republicată privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 
- art.3 și 5 din H.G. Nr. 896 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală ; 

- HCL Nr.25 /14.11.2011privind aprobarea criteriilor pentru atribuirea unor 
suprafete de teren , din domeniul privat al comunei, reprezentând sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi HCL  nr.2/2002 privind 
aprobarea invetarul domeniului privat al comunei Treznea; 

-  art.129 alin.(2)  lit.c, alin.(6) lit.a și alin. 14 din OUG Nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

În temeiul art.139 alin. (1) şi ale art.196 alin.(1),lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ 
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   HOTĂREŞTE : 
 

Art.1 Se aproba  acordarea  in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei  
a unei suprafaţe de 300  m.p. din domeniul privat al comunei Treznea d-nei SILAGHI 
ALINA ,din Treznea,  pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

Art.2 In cazul in care solicitantul nu incepe  constructia in termen de 1 an de la 
data constructiei, beneficiarului I se va retrage dreptul de folosinta asupra terenului 
atribuit.  

Art.3 Impotriva prezentei, persoana nemulţumită se poate adresa instantei  in 
conformitate cu prevederile legii nr.554/2004 privind contenciosul administrative. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la : 
 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj, 
- Primarul comunei Treznea, 
- Persoanei in cauza ; 
- Locuitorilor comunei prin afişare; 
- Dosar de şedinţă ; 
- Dosar hotărâri 
- www.primariatreznea.ro 
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