
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

 

 H O T Ă R Â R E  A nr.   32   /2022  

Privind  aprobarea retragerii dreptului de folosință acordat unor persoane asupra terenurilor 
atribuite în baza Legii 15/2003 și actualizarea situației terenurilor disponibile pentru aplicarea 

acestei legi 
 

 Consiliul local al comunei Beriu, judeţul Hunedoara , întrunit în ședința ordinară din data 
de 14.04.2022; 
  Având în vedere: Proiectul de hotărâre nr.  33 /17.03.2022  iniţiat de primarul comunei 
Beriu; Referatul de aprobare  nr. 33 din 17.03.2022 al primarului comunei Beriu prin care se 
propune retragerea dreptului de folosință acordat unor persoane asupra terenurilor atribuite în 
baza Legii 15/2003 și actualizarea situației terenurilor disponibile pentru aplicarea acestei legi; 
Raportul de specialitate  nr. 32 din 08.04.2022  întocmit de compartimentul  Juridic,Resurse 
umane și Relații cu publicul ; În baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local al 
comunei Beriu nr. 1 înregistrat în ședința comisiei din 14.04.2022 
 Ţinând seama de  HCL nr. 4/2017 ,  HCL 44/2019  prin care au fost atribuite  în folosinţă 
gratuită terenuri pentru construirea de locuințe personale, conform Legii 15/ 2003; Văzând 
procesul verbal nr. 574/2022  al comisie constituite în vederea aplicării prevederilor Legii nr.  
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 
, din care reiese  faptul că prin HCL nr. 4/2017 ,  HCL 44/2019  s-a aprobat atribuirea gratuită a 
trei loturi de teren , iar beneficiari  nu și-au îndeplinit obligația  de a începe construcţia locuinţei 
în termen de un an de la data atribuirii terenului și astfel se propune retragerea dreptului de 
folosință gratuită  și  atribuirea acestor loturi următorilor solicitanți a căror dosare  îndeplinesc 
condițiile prevăzute de lege;  
 În temeiul art. 6 alin.(1) şi (2) din  Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală  a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare ; cu respectarea prevederilor art. 2 alin.(4) 
din HGR  nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală ; 
 Precum şi ale  art.129 alin. (2), lit.c, alin (6) lit b , art. 139 alin.(3) lit.g.), art. 196 alin.(1) 
lit.a)   din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ ,  
 

HOTĂRĂŞTE :  
 

Art.1.  Se retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit pentru 
construirea de locuinţă personală,  beneficiarilor prevăzuţi în anexa nr.1 , ca urmare a 
neîndeplinirii obligaţiei de a începe construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii 
terenului. 

Art.2. Se actualizează situația terenurilor disponibile, în vederea aplicării dispoziţiilor 
Legii nr. 15/2003, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează primarul comunei Beriu. 
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   Art.4. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art.5.  Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică : - Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; 

Primarului comunei Beriu;  și se aduce la cunoștința publică prin afișare . 
 
 
 
 

  Beriu, la 14.04.2022                                                      
 Președinte de ședință, 
        Hațegan Cosmin Ioan 

 
 
 
 
 

Contrasemnează : 
p.Secretar general al comunei 

Jr.Damian Gheorghe 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărâre  adoptată cu majoritate absolută 
Total consilieri locali: 13  prezenți 13   Vot deschis.   
pentru: 13   împotriva: 0     abțineri: 0 



JUDEȚUL  HUNEDOARA 

Consiliul Local al comunei Beriu        

Anexa 1 la HCL  nr. 32/2022 

Lista persoanelor pentru care se retrage  dreptul de folosință asupra terenurilor atribuite in baza 

Legii 15/2003 

 

 

 

Președinte de ședință, 
Hațegan Cosmin Ioan 

 
 

 

 
 

Contrasemnează : 
p.Secretar general al comunei 

Jr.Damian Gheorghe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr.crt Nume și  prenume Domiciliul  Actul 
administrativ 
prin care s-a 
atribuit  

Extras de 
carte funciară 

1 Urs Adelina Georgiana Sat Căstău, 
Nr. 295 

 
HCL 4/2017 

61410 Beriu  

2 Bointan Elena Marioara Sat Căstău. 
Nr.260 

HCL 4/2017 60497 Beriu  

3 Buciu Nicolae- Octavian-
Viorel 

Beriu, nr.102, com. Beriu, 
jud. HD 

HCL 44/2019 62848 Beriu 



Județul Hunedoara 

Consiliul Local al comunei Beriu      

                    Anexa nr. 2 la HCL nr.  32/2022  

 

 

SITUAŢIA 

terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităţi administrativ-teritoriale, din 

intravilanul localităţii Beriu 

 

ComunaBeriu   

Suprafaţa 

totală 

- m2 -  

din care:  

Curţi, 

construcţii  
Arabil  Vii  Livezi  Păşuni  

Satul Beriu   320  -  -  -  -  - 

Satul Beriu   320  -  -  -  -  - 

Satul Beriu   270  -  -  -  -  - 

TOTAL:   910   -  -  -  -  - 

 

Notă : conform extraselor de carte funciară , terenurile au categoria de folosință: teren 

neproductiv 

 

 

 

 

 Președinte de ședință, 
        Hațegan Cosmin Ioan 

Contrasemnează : 
p.Secretar general al comunei 

Jr.Damian Gheorghe 
 


