
 
ROMÂNIA                                                         
JUDEŢUL BIHOR                                         
COMUNA GEPIU                                             
CONSILIUL LOCAL 

 

 

                                                      H O T Ă R Â R E 
 

  Privind retragerea dreptului de folosință în baza prevederilor art.6 alin.2 din Legea 

nr.15/2003,r,pentru terenurile acordate beneficiarilor în conformitate cu prevederile Legii nr 

15/2003 cu modificările și completările ulterioare 

 

            Având în vedere  Proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Gepiu, 

   Ţinând cont de Hotărârile Consiliului Local Gepiu  nr.39/26.06.2013; nr.38/26.06.2013; 

nr.37/26.06.2013; nr.36/26.06.2013; nr.45/23.08.2013; nr.44/23.08.2013; 65/30.10.2014; 

48/28.08.2014 

Ținând cont de prevederile prevederilor art.6 alin.2 din Legea nr. 15/2003, republicată 

,privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, 

modificată și completată, precum și H.G. 896/2003, privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii 15/2003, 

         Având în vedere Raportul de specialitate nr.3592 din 14.10.2019 întocmit de catre 

compartimentul de resort din cadrul instituției  

          Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

Gepiu 

            In baza art.129 alin 6 lit.”c” și 139 alin 3 lit”e”,art.196 alin1 lit”a” din  din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ  

 Cu  10 voturi „pentru” din 10  consilieri prezenţi, 

 

                              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU, adoptă următoarea 

 

                                                       HOTĂRÂRE: 
 

 Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de folosință în baza prevederilor art.6 alin.2 din 

Legea nr.15/2003,r,pentru terenurile acordate beneficiarilor în conformitate cu prevederile Legii 

nr 15/2003 cu modificările și completările ulterioare după cum urmează: 

      a)Retragerea dreptul de folosință pentru terenul Lot nr.1 în suprafaţă de 500 mp ,nr. cad. 

51548 înscris în CF nr.51548 Gepiu pentru Criste Aurelia Alexandra cu domiciul înGepiu nr.65 

acordat prin HCL Gepiu nr.39/26.06.2013 și HCL Gepiu nr.48/28.08.2014;HCL Gepiu 

nr.71/05.12.2014. 

       b)Retragerea dreptul de folosință pentru terenul Lot nr.2 în suprafaţă de 485 mp ,nr cad 

51549 , înscris în CF nr.51549 Gepiu pentru Antal Lenuţa cu domiciul în Gepiu nr.113/A acordat 

prin HCL Gepiu nr.38/26.06.2013; HCL Gepiu nr.48/28.08.2014. 

       c)Retragerea dreptul de folosință pentru terenul Lot nr.3 în suprafaţă de 485 mp ,nr. cad 

51550, înscris în CF nr.51550 Gepiu pentru Varga Ioan Cristian cu domiciul în Gepiu nr.128 

acordat prin HCL Gepiu nr.37/26.06.2013; HCL Gepiu nr.48/28.08.2014. 

       d)Retragerea dreptul de folosință pentru terenul Lot nr.4 în suprafaţă de 485 mp ,nr cad 

51551 înscris în CF nr.51551 Gepiu pentru Văduva Andreea Monica cu domiciul în Gepiu 

nr.242 acordat prin HCL Gepiu nr.36/26.06.2013; HCL Gepiu nr.48/28.08.2014. 

      e)Retragerea dreptul de folosință pentru terenul Lot nr.5 în suprafaţă de 311 mp ,nr cad 

51552 înscris în CF nr.51552 Gepiu pentru Câmpean Lucian cu domiciul în Gepiu nr.33 acordat 

prin HCL Gepiu nr. 65/30.10.2014; HCL Gepiu nr.48/28.08.2014. 

     f)Retragerea dreptul de folosință pentru terenul Lot nr.6 în suprafaţă de 362 mp ,nr cad 51553 

înscris în CF nr.51553 Gepiu pentru Putyer Anamaria cu domiciul în Gepiu nr.414 acordat prin 

HCL Gepiu nr.45/23.08.2013; HCL Gepiu nr.48/28.08.2014. 

     g)Retragerea dreptul de folosință pentru terenul Lot nr.7 în suprafaţă de 375 mp ,nr cad 51554 

,înscris în CF nr.51554 Gepiu pentru Ban Robert Leontin cu domiciul în Gepiu nr.242 acordat 

prin HCL Gepiu nr.44/23.08.2013; HCL Gepiu nr.48/28.08.2014. 



        Art.2 Se aprobă radierea din cartea funciară Partea III Sarcini(C) a întabulării dreptului de 

folosință asupra terenului pentru beneficiarii menționați la art. 1 din prezenta hotărâre(pentru CF 

în care s-au făcut înregistrări). 

         Art.3  Prezenta Hotărâre se comunică următorilor: 
-    Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare 

-    Persoanele nominalizate la art.1 

- Primarul comunei Gepiu  

- Compartimentul agricol ,compartiment urbanism din cadrul Primăriei comunei Gepiu 

- OCPI Bihor – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Salonta    
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 

- Un exemplar la dosar. 

 

 

          Preşedinte de şedinţă,                                               Contrasemnează,  

          Mahaiduda Francisc                                       Secretar general UAT Comuna  

                                                                                        Gepiu,                                                                            

                                                                                        Iancu Ramona-Corina 

 

 

 

 

Gepiu la  22.10.2019 
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