
ROMANIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA OTELEC 
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE A COMISIEI 

DE ANALIZARE A DOSARELOR DEPUSE IN TEMEIUL LEGII NR.
15/2003 , REPUBLICATA

Consiliul local al comunei Otelec , judeţul Timiş :
Având in vedere
Referatul domunlui viceprimar Pascu Vasile Valentin cu privire la constituirea 

comisiei de analiza a dosarelor depuse in baza Legii 15/2003 si a elaborarii 
regulamentului de funcţionare a com isiei;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, acordat proiectului 
de hotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE A COMISIEI 
DE ANALIZARE A DOSARELOR DEPUSE IN TEMEIUL LEGII NR. 15/2003 , 
REPUBLICATA .

Vazand prevederile Legii nr. 15/2003, republicata .
Tinand seama de prevederile art. 36, al 2, lit. c , al 2 lit d, al 6, lit a, puctul 5 , 

din Legea nr. 215/2001, repulicata , cu modificările si completările ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, repulicata , cu 

modificările si completările ulterioare :

Art. 1 . Se aproba REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A COMISIEI DE 
ANALIZARE A DOSARELOR DEPUSE IN TEMEIUL LEGII NR. 15/2003 , 
REPUBLICATA si anexele acestuia respectiv ,

- ANEXA l(CERERE)
- ANEXA II (CRITERII SUPLIMENTARE DE IERARHIZARE A SOLICITĂRILOR 

DEPUSE IN TEMEIUL LEGII NR. 15/2003, REPULICATA)
- ANEXA III (ACTE NECESARE IN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI, 

PETNRU ATRIBUIREA UNUI TEREN, IN TEMEIUL LEGII NR. 15/2003, 
REPULICATA)

- ANEXA IV (PUNCTAJUL PENTRU STABILIREA ORDINII DE ATRBUIRE A 
TERENULUI)
Art. 2 Anexele Regulamentului fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 .Se instituie obligativitatea afisarii actualizate a listei de prioritati stabilite 

in urma analizarii dosarelor depuse in tremenul prevederilor Legii nr. 15/2003. 
republicata .

Art .4. Prezenta hotarare se comunica :
• Institutiei Prefectului judeţul Timiş
• Domnului primar
• Se publica prin afişare .

HOTĂRĂŞTE

Nr. iH *  /2011

Preşedinte de se 
Biro Ladislau

^pontrasemneaza pentru legalitate 
Secretar,

Talpai Gabor lanos



REGULAMENT
de funcţionare a comisiei de analizare a dosarelor depuse in temeiul 

Legii 15/2003 in vederea atribuirii unui teren destinat construirii 
unei locuinţe proprietate personala , tinerilor cu varsta cuprinsa

intre 18-35 ani

CAPITOLUL I -  DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 . Comisia de analizare a dosarelor depuse in temeiul Legii 
15/2003 in vederea atribuirii unui teren destinat construirii unei locuinţe 
proprietate personala , tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18-35 ani, 
domiciliaţi in comuna Otelec , desemnata prin Dispoziţia Primarului nr. 
38/ 2011 isi desfasoara activitatea potrivit prezentului regulament.

A rt 2 . prezentului regulament ii sunt aplicabile prevederile legale in 
domeniu , dupa cum urmeaza :

- Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
consturirea unei locuinţe proprietate personala. Repulicata in 
Monitorul Oficial , Partea I nr. 44 din 18.01.2008.

- Hotararea de Guvern nr. 896/29.07.2003 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personala.

- Legea nr. 215/2001 -  legea administraţiei publice locale
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor

CAPITOLUL II -  ATRIBUTIILE SI FUNCTIOANREA COMISIEI

Art. 1. Comisia este alcatuita din 5 membrii avand urmatoarea 
componenta :
-1. Biro Ladislau consilier local Preşedinte
- 2. Toma Marinei consilier local Secretarul comisiei
- 3. Tius Gavrila consilier local Membru
- 4. Pop Maria consilier local Membru 
-5. Mondovics Veronica consilier local Membru 
Art. 2. Comisia se întruneşte trimestrial, ultima marţea intre orele 14-16. 
Art. 3. Comisia este legal constituita in prezenta a cel puţin 3 membrii. 
Art. 4. Dezbaterile din şedinţa se consemneaza intr-un Registru Special 
de procese verbale de la fiecare şedinţa cat si de pastrarea in bune 
condiţii a registrului special.
Art. 5. Comisia prevăzută la art. 1 constituita are urmatoarele atributii :
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- analizarea dosarelor de atribuire a terenurilor in condiţiile art. 3-4 
din HG nr. 896/2003

- consemnarea in procesul verbal de şedinţa a motivelor petnru care 
au fost respinse dosarele solicitanţilor ce nu întrunesc criteriile 
cerute de Legea 15/2003

- propunerea motivate către Consiliul Local de aprobare sau 
respingere a cererii de atribuire a terenului

- îndeplinirea formalitatilor de publicitate a actelor necesare pentru 
completarea dosarului, cat si a soluţiilor comisiei respective a 
Consiliului Local

- afişarea tabelului cu solicitanţii, criteriile la care au fost punctati si 
punctajele obtinute pentru a putea fi contestate înainte de a fi 
supuse spre aprobare Consiliului Local

Art. 6. Trimestrial comisia analizeaza dosarele depuse si face propuneri 
motivate către consiliul local de respingere a cererilor pentru solicitanţii 
care atat la data depunerii cat si ulterior, nu îndeplinesc conditiie 
prevăzute de lege :

- la data depunerii cererii au varsta peste 35 ani împliniţi
- nu au domiciliul stabil in comuna Otelec
- au detinut sau deţin in proprietate teren sau locuinţa atat 

solicitantul cat si soţul / soţia acestuia
- au mai avut cereri aprobate de Consiliul Local privind patrimonial 

comunei atat solicitantul cat si soţul / soţia acestuia, respectiv 
concesiuni sau schimburi de teren.

Prin declaraţia pe propria răspundere de la anexa V se face dovada 
vechimii domiciliului in localitate.
In cazul in care ambii soti ai unei familii au depus cereri la Legea 
15/2003, se ia in considerare doar o singura cerere, respectiv cea care 
întruneşte cel mai bun punctaj.
In cazul in care părinţii unui copil trăiesc in concubinaj sau sunt divorţaţi , 
punctajul pentru acel copil se da unui singur părinte si anume cel care il 
are in custodie.

Comisia colaboreaza cu compartimentele de specialitate respectiv, 
compartimentul agricol, compartimentul stare civila, compartimentul 
finante-plati din cadrul primăriei cat si cu serviciul de evidenta a 
populaţiei.
Art. 7 . Comisia stabileste criteriile suplimentare pe baza carora se 
atribuie in folosinţa gratuita pe durata existentei construcţiei teren 
tinerilor care îndeplinesc condiţiile legale si le supune spre aprobare 
Consiliului Local. Criteriile suplimentare de ierarhizare se aplica numai 
solicitanţilor care îndeplinesc in totalitate criteriile specificate in Legea 
15/2003.
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Art. 8 . In conformitate cu criteriile aprobate, comisia stabileste 
documentele necesare întocmirii dosarului. Documentele solicitate 
trebuiesc reactualizate pentru anul in care se face propunerea motivate 
de aprobare a cererii către Consiliul Local.
Art. 9. pe baza criteriilor aprobate , comisia va intocmi către consiliul 
local , o lista de proprietati cuprinzând ordinea in care se vor face 
propuneri motivate de atribuire a terenurilor, aplicand punctajele stabilite 
in anexa IV.
Art. 10. lista va cuprinde solicitanţii ale căror dosare au fost depuse si 
reactualizate cu cel puţin 30 de zile inainte de data prezentării in consiliul 
local.
Art. 11. Dosarele solicitanţilor cuprinzând cererea de atribuire a 
terenurilor si actele prevăzute in anexa nr. III se supun spre aprobare 
Consiliului Local in ordinea stabilita prin lista de prioritati , cu propunere 
motivate de aprobare sau respingere , la data la care exista efectiv 
posibilitatea atribuirii terenului.
Art. 12. Depunerea dosarului si completarea ulterioara cu actele 
necesare petnru reactulizare se face numai de către solicitant pe baza 
buletinului de identitate. Se iau in considerare doar cirteriile insotite de 
actele doveditoare cuprinse in anexa nr. III.

CAPITOLUL III
Art. 1. Aprobarea , modificarea si completarea prezentului Regulament 
se face prin Hotararea Consiliului Local.
Art. 2. Anexele I, II, III, IV, V la prezentul Regulament sunt parte 
componenta a acestuia.
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CERERE
ANEXA 1

Subsemnatul (a ) _________cu domiciliul in
va rog sa-mi aprobaţi 
____ mp in vederea

localitatea nr.
atribuirea unui teren in suprafaţa de
construirii unei locuinţe.

Menţionez ca am luat la cunostinta prevederile art. 3 din Legea nr. 
15/2003 si ma oblige ca in termen de 1 an de la data atribuirii terenului 
sa incep construirea locuinţei sis a o realizez cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor.

Anexez cererii urmatoarele :

- Declaraţie notariala conform Legii nr. 15/2003

- Carte de identiate -  copie

- Certificat de naştere -  copie

- Declaraţia pe propria răspundere de la anexa V pentru dovada 
domiciliului

DATA SEMNĂTURĂ

REGULAM ENT de funcţionare a comisiei de analizare a dosarelor depuse in temeiul Legii 15/2003 in vederea
atribuirii unui teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personala , tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18-
35 ani

4



ANEXA II
CRITERII SUPLIMENTARE DE IERARHIZARE A SOLICITĂRILOR 

DEPUSE IN BAZA LEGII 15/2003

1. Varsta

2. Starea materiala

3. Numărul copiilor

4. Domiciliul in localitate -  vechimea

5. Vechimea cererii

6. Nivelul de pregătire

7. Locul de munca
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ANEXA III
ACTE NECESARE DOSARULUI PENTRU ATRIBUIREA UNUI TEREN 

PENTRU TINERII CU VARSTA INTRE 18 SI 35 ANI

1. Cerere tip
2. Certificat de naştere sot, soţie- copie
3. Buletin de indentitate sot, soţie -  copie
4. Declaraţie autentificata din care sa rezulte ca nu au avut sau nu 

deţin in proprietate o locuinţa sau un teren destinat construirii unei 
locuinţe proprietate persoanla atat in localitate cat si in alta 
localitate, atat soţul cat si soţia. Pentru persoanele singure 
declaraţia trebuie sa cuprindă faptul ca nu sunt casatoriti.

5. Certificat de casatorie(dupa caz) -  copie
6. Certificat de naştere copii- copie
7. Adeverinţa de la locul de munca
8. Acte doveditoare a nivelului de pregătire (ultimele diploma de studii 

absolvite)
9. Declaraţia pe propria răspundere (anexa V) privind vechimea 

domiciliului in localitate.

Dosarele se depun la Primaria comunei Otelec de luni pana vineri
intre orele 9-15.
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PUNCTAJ
Pentru stabilirea ordinii in care se face atribuirea terenului

1. Varsta:
-  pana la 30 de ani- 0 puncte
-  peste 30 ani (inclusiv) si pana la 35 ani -  2 puncte
NOTA -  pentru familie -  medie sot/sotie , petnru persoana singura 
punctaj integral (varsta la depunerea cererii)

2. Starea civila :
- necăsătorit -  0 puncte
- căsătorită -  10 puncte

3. Numărul c o p iilo r:
- fara copii -  0 puncte
- 1 copil -  2 puncte
- 2 copii -  4 puncte
- 3 si mai mulţi copii -  6 puncte

4. Locul de munca :
- fara loc de munca -  0 puncte
- cu loc de munca, activitati care aduc venitsau extras de cont cu 

suma minima de 2000 euro -  5 puncte
NOTA -  pentru familie -  suma punctajelor pentru fiecare dintre soti
5. Vechimea cererii :
- sub un an -  0 puncte
- pentru fiecare an împlinit -  1 punct
6.Nivelul de pregătire :
- fara sutdii -  0 puncte
- studii generale -  1 punct
- studii medii -  2 puncte (diploma absolvire liceu, bacalaureat sau a 

unei scoli profesionale)
- studii superioare absolvite -  4 puncte
NOTA -  in cazul familiilor se ia in considerare soţul care întruneşte 
punctajul cel mai mare

7.Dovada dom iciliului in localitate:
- dupa 01.01.2003- 0 puncte
- inainte de 01.01.2003 -  5 puncte
NOTA -  in cazul familiilor se ia in considerare doar titularul cererii.
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ANEXA V

DECLARAŢIE

Subsemnatul.............................................................................
nascut(a) la data d e ................... in loc...............................................
avand C N P............................................................................................
declar pe propria răspundere ca am ultimul domiciliu stabil in 
localitatea..................................din data d e .............................

De asemenea, declar ca mi-au fost aduse la cunostinta 
prevederile art. 292 si 293 din Codul Penal al României , cu 
privire la FALSUL IN DECLARAŢII SI FALSUL PRIVIND 
IDENTITATEA, potrivit carora :

“ declararea necorespunzatoare adevarului, făcut unui organ sau 
institutii de stat ori alte institutii, in vederea producerii unei consecinţe 
juridice, pentru sine sau pentru altul, se pedepseste cu închisoare 
de la 3 luni la 2 ani.”

“ prezentarea sub o identiate falsa ori atribuirea unei asemenea identitati 
altei persoane , pentru a induce sau a menţine in eroare un organ sau o 
institutie de persoane, in vederea producerii unei consecinţe juridice, 
petnru sine ori pentru altul se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 
3 a n i.

Cu aceeaşi pedeapsa se sanctioneaza încredinţarea unui înscris care 
serveste pentru dovedirea stării civile ori legitimare sau identificare,
spre a fi folosita fara drept”.

Data Semnătură
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