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  privind constituirea şi funcţionarea comisiei pentru identificarea şi 

inventarierea terenurilor din domeniul privat al comunei Pădureni  , în vederea 

atribuirii acestora în folosinţă gratuită , la cerere , tinerilor cu vârsta cuprinsă 

între 18-35 de ani   

 

     Având în vedere : 

- referatul nr.1075/09.03.2020  al  secretarului general al comunei Pădureni;  

     În conformitate cu prevederile H.G.nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003 pentru sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală ; 

      În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin (1) litera “b”şi art. 197 alin. (1)  din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;  

 

    DIACONU TEMISTOCLE   primar al  comunei  Pădureni , judeţul Vaslui ; 

 

                                                   
   

 

      Art.1. -  Se constituie comisia pentru identificarea şi  inventarierea terenurilor 

din domeniul privat  al comunei  Pădureni  , în vederea atribuirii acestora în folosinţă 

gratuită , la cerere , tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani ,  în următoarea 

componenţă : 

 

      Preşedinte : 

             Pascal Costică  – consilier local – viceprimar  

      Membri   :      

             Ţigănaşu Ionuţ – Alexandru  - consilier Compartiment Agricol - primăria 

Pădureni 

             Ionel Ionuţ -Dragoş    - consilier -  Responsabil urbanism  – primăria 

Pădureni 

      Secretar comisie :  

             Hodorogeanu Nicoleta  - consilier –Compartiment Asistenţă Socială l- 

primăria Pădureni  

 

 



 

     Art.2.- Comisia prevăzută la art.1 are următoarele atribuţii : 

 

 identificarea şi inventarierea terenurilor disponibile situate în intravilanul 

comunei Pădureni  care pot face obiectul Legii nr.15/2003  

 întocmirea documentaţiei  cu propunerea de validare a situaţiei inventariate  

către Consiliul Local  

 analizarea dosarelor de atribuire a terenurilor ; 

 propunerea motivată către Consiliul Local , de aprobare sau de respingere a 

dosarului  de atribuire a terenului ( documentele solicitate la dosar trebuiesc 

actualizate pentru anul în care se face propunerea motivată de aprobare a 

cererii către Consiliul Local ) 

 îndeplinirea formalităţilor de publicitate a actelor necesare pentru completarea 

dosarului , cât şi a soluţiilor comisiei  

 înaintarea anual şi/sau ori de câte ori este nevoie , spre aprobarea Consiliului 

Local ,  a situaţiei privind terenurile aparţinând domeniului privat al comunei 

Pădureni  , posibil a fi atribuite solicitanţilor  

 

   Art.3. – Întrunirea comisiei se face la iniţiativa preşedintelui , este legal constituită 

în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi iar dezbaterile din şedinţă se 

consemnează într-un registru special de procese verbale , semnat de toţi membrii 

comisiei . 

  Art.4. – Secretarul comisiei întocmeşte actele de secretariat şi răspunde de 

păstrarea în bune condiţii a registrului special .  

  Art.5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele  

desemnate . 

  Art.6.- Prezenta dispoziţie se comunică ,prin grija secretarului comunei  Pădureni , 

persoanelor în cauză şi Instituţiei Prefectului Vaslui . 
                                                                 

                                                                   

                                                                                             Pădureni  06.04.2020 

 

 

 

 

 

   PRIMAR ,                                                                                Avizat pentru legalitate , 

DIACONU TEMISTOCLE                                     Secretarul  general al comunei Pădureni 

                                                                                                       Munteanu Mirela  
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Nr. 1075 din 09.03. 2020                                                                

                                                                                                                  SE  APROBĂ 

                                                                                                                      PRIMAR , 

                                                                                                       DIACONU TEMISTOCLE  

                                                                           

                                     

                                                         R E F E R A T 

 

         Subsemnata  Munteanu Mirela  , secretarul general al comunei Pădureni  aduc 

la cunoştinţa primarului  următoarele : 

 

 

       Având în vedere cerereile depuse la Primaria comunei Pădureni pentru atribuirea  

unei suprafete de teren pentru construire locuinta precum  identificarea şi  

inventarierea terenurilor din domeniul privat  al comunei  Pădureni  , în vederea 

atribuirii acestora în folosinţă gratuită , la cerere , tinerilor cu vârsta cuprinsă între 

18-35 de ani , aduc la cunostinta propunere comisiei  în următoarea componenţă : 

       

           Preşedinte : 

             Pascal Costică  – consilier local – viceprimar  

      Membri   :      

             Ţigănaşu Ionuţ – Alexandru  - consilier Compartiment Agricol - primăria 

Pădureni 

             Ionel Ionuţ -Dragoş    - consilier -  Responsabil urbanism  – primăria 

Pădureni 

      Secretar comisie :  

             Hodorogeanu Nicoleta  - consilier –Compartiment Asistenţă Socială l- 

primăria Pădureni  

 

          Faţă de cele prezentate , vă rog să dispuneţi . 

 

 

 

 

                                                                                                     Secretar   general  

                                                                                          Munteanu Mirela                                                 
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