
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind exprimarea acordului pentru vânzarea casei, edificată de doamna Ardelean 

Daciana – Marioara pe terenul atribuit în folosință gratuită în localitatea Lugojel, 

înscris în CF nr.404033 nr.cadastral 404033 

 
 Având în vedere cererea nr. 74/09.01.2023 depusă de doamna Ardelean Daciana- Marioara 

din Lugojel nr.265 

 Ţinându-se seama de inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei, referatul de 

aprobare al primarului nr. 136/12.01.2023, raportul compartimentului taxe – impozite locale și 

urbanism nr. 137/12.01.2023 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 

înregistrate la nr. 978/22.02.2023 

 În temeiul prevederilor Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuinţe proprietate personală, republicată, precum şi prevederilor art.4.10 și 4.13 din contractul 

de comodat nr.3391/30.07.2022 

 În conformitate cu prevederile art.196 alin.1 lit.a), art.139 alin.3 lit.g) și art. 129 alin.6 lit.b) 

din O.U.G. nr.57/2019 – privind Codul administrativ 

 Consiliul Local al Comunei Găvojdia 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1 – Se exprimă acordul privind înstrăinarea construcției proprietate personală (casă de 

locuit), edificată de doamna Ardelean Daciana – Marioara pe terenul atribuit în folosință gratuită 

conform Legii nr.15/2003 în localitatea Lugojel, înscris în CF nr.404033 nr.cadastral 404033. 

 Art.2 – Noul proprietar al construcției va fi obligat să respecte destinația acesteia (casă de 

locuit). 

 Art.3 – Dreptul de folosință gratuită asupra terenului nu se transmite automat noului 

proprietar, acesta fiind obligat să reglementeze folosința asupra terenului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare (folosință gratuită, concesionare sau cumpărare teren), cu aprobarea 

Consiliului Local Gavojdia.  

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului -  Judeţul Timiş 

- Primarului comunei Găvojdia 

- Doamnei Ardelean Daciana - Marioara 

- Se face publică prin afişare pe site www.comunagavojdia.ro 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                    PETRICĂ – CORIOLAN ȚÎRU    CONTRASEMNEAZĂ 

             SECRETAR GENERAL 

                        LENUȚA MOICA 

 

 

GAVOJDIA, 22.02.2023 

NR. 16 

 

 
Nr. consilieri total 11, nr. consilieri prezenți 11, nr.voturi pentru 10, nr.voturi împotrivă 1, nr. abțineri 0 


