
ROMANTA-JUDETUL TrMtg
COMUNA PECIU NOU

Peciu Nou, nr.189,307310 - Timig CUI 4358207

Telefon: 0256.414.500, 0256,4L4,20L
Faxt 0256,4t4.825

www. primarlapeciunou. ro
e-mail: contact@primariapeclunou.ro

Nr. 5350 122.06.2020

ANUNT

In conformitate cu prevederile Legli nr.5212003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, republicata se aduce la cunostinta publica proiectul de hotarare nr. 75 din
19.06.2020, plivind rnodificarea si completarea anexei 1 la HCL nr.47 din 15.05.2019, referitor
la aprobarea Regulamentului de stabilire a rnetodologiei cadru de repartizare a terenurilor
atribuite inbaza Legii nr.1512003 republicata privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea

unei locuinte propritate personala.

Potrivit afi.7, alin2 din Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia
publica, republicata, anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act nonnativ va fi adus la

cunostinta publicului, in conditiile alin.(1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea

spre avizare de catre autoritatile publice.

In termen de 10 zile de la publicare cei interesati pot depune in scris la registratura
primariei Peciu Nou, intre ore 8,00-16,00 propuneri , sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind acest docurnent precum si :

- Prin email la adresa : cor-rtact(4).pli_rnjrriapeciun_ou.ro

- prin fax la nr.0256414826

- prin posta pe adresa prirnariei comuna Peciu Nou, nr.189

- depuse la biroul de relatii cu publicul- Primaria comunei Peciu Nou.

Inspector,

Tunsu Adriana Simona
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ROMANTA
JUDETUL TIMI$

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI PECIU NOU

PROIECT DE HOTARARE
Nr.75 din 19.06.2020

privind modificarea gi completarea Anexei 1 la HCL nr.47 din
15.05.2019,referitor la aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei

cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii nr.l5/2003 republicata
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei Iocuinte proprietate

personala

Consiliul local al comunei Peciu Nou, jude(ulTimig, intrunit in gedin{5 ordinard
ExaminAnd proiectul de hotirAre privind modificarea/ completarea

Regulament-Anexa 1 la HCL nr.47 din 15.05.2019 pentru stabilirea
metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii
nr.15/2003 republicata privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinte proprietate personala, proiect din inifiativa Primarului comunei;

RelinAnd Referatul de aprobare nr. 1254 din 19.06.2020 al primarului
comunei, in calitate de ini{iator,

Analiz6nd Raportul nr.1255 din data de 19.06.2020, al Comisiei de aplicare a
Legii nr.15/2003;

Vdz6nd prevederile cuprinse in :

- Legea 1512003, republicatd privind sprijinul acordat tineritor pentru construirea unei
locuin[e proprietate personala republicat5;
- H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
1512003, republicati privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinfe
proprietate personalS;
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii,
republicatS, cu modificirile si completdrile ulterioare;
- O.U.G. 5712019 privind codul administrativ.,

Potrivit dispozifiunilor art. 129, art.133 alin. 1, art.139 9i art. 196 din
Ordonanla de Urgen{dnr.5712019 privind Codul administrativ, adoptim prezenta

HOTARARE:

Art.1. Se aprobd modificarea gi completarea Regulament-Anexa 1 la HCL
nr.47 din 15.05.2019 pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor
atribuite in baza Legii nr.1 512003 republicata privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinte proprietate personala, dupa cum urmeaza:

(1) se completeazd art.9 cu litera k), ce va avea urmitorul cuprins: "
dovada depunerii in cont a garantiei de buna executare a contractului in suma de
1000 lei; (garantia se constituie intr-un cont bancar specia! de garantii, deschis, pe
numele comodatarului, in favoarea comunei Peciu Nou , cont inchis pentru
comodatar, cont deschis pentru comodant - purtator de dobanda)."

(2) -se modificd articotele: 12, 19,22, gi art.23, care vor avea urmdtorul
continut:

"Nl.ll.Solicitdrile Tmpreund cu toate documentele depuse la dosar se
prezintd de cdtre responsabiliul cu evidenta terenurilor proprietate privata a comunei



, Comisiei de aplicare a Legii nr. 1512003 in vederea formuldrii propunerii motivate
de admitere sau respingere prin H.C.L.
Dosarele se vor actualiza anual. ln cazul in care solicitantul nu actualizeazd dosarul
in termenul stabilit prin adresa de intiintare, comisia va considera ci solicitarea nu
mai este valabild."

"f,g!-L!. Punerea in aplicare a hotirdrii de atribuire se face prin incheierea
unui Contract de comodat, in maxim 30 zile de la data comunicarii invitatiei din
partea Primariei Comunei Peciu Nou. De la data semndrii contractului de comodat
are loc transferul dreptului de folosinfi gi asumarea drepturilor gi obligatiilor
convenite de p5(i.

"Art.22.Beneficiarii terenurilor din domeniul privat al comunei Peciu Nou , se
obligd ca Tn termen de un an de la data preludrii terenului, sa obtina Autorizatia de
construire pentru terenul atribuit, sa transmita Serviciului Urbanism amenajare
teritoriu din Primiria comunei Peciu Nou, dovada depunerii Procesului verbal de
incepere a lucrarilor, sd inceapd lucrdrile de construire a locuinfei, ln condi(iile
stabilite prin autorizalia de construire. "

"sg!-!3,.(1) Beneficiarii carora le-a fost atribuit cu titlu gratuit un teren din
domeniul privat al comunei Peciu Nou pana la momentul actualizarii prezentului
Regulament, sunt obligati ca pana cel mai tarziu la data de 31 .12.2021 sa finalizeze
lucrdrile de construire a locuintei si sa obtina Procesul verbal la terminarea
Iucrarilor."

(2) Tn situa[ia in care constructia- tip locuinta nu va fi finalizata pana la
termenul limita de 31 .12.2A21, acestia vor pierde dreptul de folosinta gratuita asupra
terenului, concomitent cu rezilierea de drept a contractului de
inchiriere/concesionare pentru terenul excedentar prevazut de Legea nr.15/2003. De
asemenea, beneficiarii vor fi obligati sa desfiinteze pe cheltuiala proprie constructiile
edificate si sa aduca terenul in starea in care a fost la momentul predarii de catre
Comuna Peciu Nou.

(3) Beneficiarii carora li se va atribui cu titlu gratuit un teren din domeniul
privat al comunei Peciu Nou ulterior actualizarii prezentului Regulament, sunt
obligati ca in termen de 5 ani de la momentul predarii terenului sa finalizeze
constructia- tip locuinta si sa obtina Procesul verbal la terminarea lucrarilor, in caz
contrar li se retrage dreptul de folosintd gratuitd, ca urmare a nefinalizdrii
construc[iilor, concomitent cu rezilierea de drept a contractului de
inchiriere/concesionare pentru terenul excedentar prevazut de Legea nr.15/2003. De
asemenea, beneficiarii vor fi obligati sa desfiinteze pe cheltuiala proprie constructiile
edificate si sa aduca terenul in starea in care a fost la momentul predarii de catre
Comuna Peciu Nou.

( ) ln situatia in care beneficiarii care au pierdut dreptul de folosinta gratuita
asupra unui teren din domeniul privat al Comunei Peciu Nou din cauza nefinalizarii
constructiilor, nu au desfiintat constructiile edificate in termen de 90 de zile de la
pierderea dreptului, Comuna Peciu Nou poate desfiinta prin mijloace proprii
constructiile edificate, cu recuperarea costurilor aferente de la beneficiari."

(3) - se adaugd in Regulament CapitolulVll, 'Contravenlii gi sanc{iuni", cu
urmdtorul cconfinut:

"CAP.Vll. Contraventii 9i sanctiuni

"Art.29. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament sau
neindeplinirea obligatiilor stabilite prin acesta, atrage dupti sine rtispunderea civild
si/sau contraventional5 dupa caz."



"Art.30, Constituie contraventii, conform prevederilor prezentului regulament,
sdvArsirea urmdtoarelor fapte, dacti nu sunt comise in astfel de conditii inc6t potrivit
Legii Penale sii fie considerate infractiuni:

- nerespectarea amplasamentului suprafetei atribuite,amend€i
contraventionalti: de la 500 !a 2500 lei

- neimprejmuirea parcelei atribuite in termen de maxim 3 (trei) luni de la data
preluariiterenului, amendi contraventional#i: de la 250\a 1000 lei.

- neefectuarea lucrdrilor de intretinere a vegetatiei si curdtenie a terenului
atribuit, amenda contraventionala: de la 500 la 1000 lei.

- efectuarea de lucrdri de constructii neautorizate pe parcela atribuita, amendd
contraventionala: de la 500 la 2500 lei.
Art.31. Pe lf,nga sanctiunile contraventionale principale stabilite in prezentul

regulament, se pot aplica si urmatoarele sanctiuni complementare:
(1) in cazul in care beneficarul refuzd sd semneze sau nu semneazd contrac

tul de comodat in termenul prevdzut la Art.19, din prezentul Regulament, acestuia i

se va retrage parcela atribuitd si va pierde garantia de bund executie a contractului
(2) Pentru neTnceperea lucrarilor autorizate in termen de I (un) an de la data

semnirii procesului verbal de punere in posesie, retragerea dreptului de folosintii
gratuita a terenului obtinut inbaza Legii 15/2003, rezilierea Contractului de comodat,
revocarea HotirArii de atribuire a terenului destinat construirii si pierderea garantiei
de buna executie a Contractului;

(3) Daca nu respectd termenu! de 5 (cinci) ani de la data preluarii terenului,
nu finafizeazi si nu efectueazd receptia la terminarea lucrdrilor pe parcela atribuita,
in vederea declararii si impunerii acesteia la compartimentul buget-finanfe din cadrul
Primiriei comunei Peciu Nou, se retrage dreptul de folosintd gratuitd asupra
terenului si se reziliaza de plin drept fara interventia instantei de judecatd 9i firi
alti formalitate, Contractul de Comodat incheiat potrivit Art.19, comunicarea rezilierii
de plin drept a contractului se face printr-o simpla adresa catre beneficiar, data
rezilierii fiind data primirii comunicarii de catre acesta.ln vederea finatizarii
constructiei, proprietarul acesteia, poate continua lucrarile de finalizare a
constructiei, Incheind un contract de concesiune asupra terenului atribuit.

(4) ln cazul schimbarii destinatiei constructiei din locuinti in spatiu cu alta
destinatie, beneficiarului i se va retrage dreptul de folosintti gratuita asupra terenului
atribuit cu consecinta rezilierii de plin drept a Contractului de comodat si revocarea
Hotar6rii de atribuire a terenului destinat construirii si pierderea garantiei de buna
executie a Contractului;

(5) Se interzice subcontractarea/transmiterea contractului de comodat
incheiat sub sanctiunea retragerii dreptului de folosintd gratuitd asupra terenului cu
consecinta rezilierii de plin drept a Contractului de comodat si revocarea Hotar0rii de
atribuire a terenului destinat construirii si pierderea garantiei de buna executie a
Contractului;

(6) Tn cazul nerespectdrii prevederilor Art.19, 20,21,22 si 23, din prezentul
regulament, contractul de Comodat se considerd reziliat de plin drept si fara
interventia instantelor judecitoresti, fara vreo alta formalitate, printr-o simpla
comunicare adresatd beneficiarului. Data rezilierii contractului, este considerati data
primirii de catre beneficiar a comunicirii.

Art.32, Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cdtre
personalul compartimentelor de specialitate, imputerniciti ai primarului.

Art,33. Contraventiilor prevazute in prezentul regulament, nu li se aplicd
dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 212001privind regimuljuridic al contraventiilor,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

-180ti002, 
cu modificdrlle si

completarile ulterioare, precum prevederile legii 5011991privind autorizarea lucrdrilor
de constructii, privind posibilitatea achitirii, in termen de cel mult 48 de ore de la
data comunicEirii procesuluiv erbal, a jumatate din minimul amenzii."

Art' 2 Cu data adoptdrii prezentei hotdr6ri, inceteazd aplicabilitatea hotirArii
nr,47 din 15.05.2019,9i se aprobd Regulamentul pentru stabilirea metodologiei
cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii nr.15/2003 repubticata



privind spr'ljinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate
personala,precum gi criteriile suplimentare de selecfie a solicitanfilor de loturi de
teren pentru construire de locuinfe ln baza Legii 1512003, conform anexei nr.1 si
nr.2, , parte integranta din prezentb hotarare )

Art.3 Cu ducerea la Indeplinlre a prezentei hotdr0ri, se Tncredinfeazd Primarul
comunei, prin compartimentele de resort,

&L4 Hotararea va fi adusi la cunogtinfi publicd, prin afigare la sediul
Primdriei gi pe site-u I wurw. primariapeciu nou. ro.

lng.dipl.

Ayizat:
Secretar General al Comunei,

Miatov Viorica-Lidia

Rezultatul votului:
-pentru
-impotrivd
-abtineri

1. Adoptarea hotlr6rii
2. Comunicarea c6tre primarul comunei
3. Comunicarea cltre prefectul judefului
4. Aducerea la cunostinf[ publiod
5. Comunicarea, numai in aazul celei cu caracter individual
6. Hot6rdrea devine obligatorie sau ptoduce efectejuridice,dupacaz

fl. 
t'

19.06,2020
t9.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020

,t-o tu a*.
* C0MUh#\ *
pEclu f\,xCIu

lnifiator,
Primar,



Primfuia Comunei Peciu Nou
Nr. IN 1254 din 19.06,2020

REFERAT
privind aprobarea modificlrii qi complet6rii Regulamentului pentru stabilirea metodologiei
cadru de repartizare a terenurilor atribuite lnbazaLegii 1512003 republicatd privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinfe proprietate personalI qi a criteriilor
suplimentare de departajarc a solicitanlilor de loturi de teren pentru construire de locuinfe in
baza Legii nr. 15/2003

Av6nd in vedere referatul de specialitate nr. IN 1255 din 19.06,2020 al Comisiei de
aplicare a Legii nr, 1512003 privind sprijinul acordat tinnrilor pentru construirea unei locuinfe
proprietate personal[ , republicatd , prin care propune s[ se completeze qi sd se modifice
Regulamentul pentru aplicarea Legii nr.1512003, aprobat cu HCL nr, 4712019, am inifiat
prezentul proiect de hot6rdre, pe care il supun analizei qi aprobdrii Consiliului local, apreciind
ca fiind oportun gi necesar s[ se reze cele propuse.

PRIMAR,
Ing. Dipl. Drdgan Gabriel- R6zvan

h
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PRIMAzuA COMUNEI PECIU NOU
COMISIA PENTRU APLICAREA LEGII NR.15/2003
Nr, 1255 din 19.06.2020

RAPORT

privind aprobarea modificdrii qi completIrii Regulamentului pentru stabilirea metodologiei

cadru de repartizare a terenurilor atribuite ?nbwa Legii 15/2003 republicat6 privind sptijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinfe proprietate personalI qi a criteriilor
suplimentare de departajarc a solicitanfilor de loturi de teren pentru construire de locuin]e

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii qi aprobdrii Consiliului local se propune

aprobarea modificdrii qi completdrii Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de

repwtizarc a terenurilor atribuite lnbaza Legii I 512003, republicatd, privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinle proprietate personali qi criteriile suplimentare de

selecfie a solicitanlilor de loturi de teren pentru construire de locuinle inbazaLegii 1512003,

aprobat cu HCL nr,47115.05,2019, dupd cum urmeazd;

- se propune completarea g1[.2 cu litera k), ce va avea urmdtorul cuprins: " dovada

depunerii in cont a garantiei de buna executare a contractului in suma de 1000 lei; (garantia se

constituie intr-un cont bancar special de garantii, deschis, pe numele comodatarului, in
favoarea comunei Peciu Nou , cont inchis pentru cornodatar, cont deschis pentru comodant -

purtator de dobanda)."

- se propune modificarea gfliglglg 12, 19,22, qi art.23, care vor avea urm6torul
continut:

"Af!rl& Solicitdrile lmpreunl cu toate documentele depuse la dosar se prezint6 de

c6tre responsabiliul cu evidenta terenurilor proprietate privata a comunei, Comisiei de

aplicare a Legii w. 1512003 in vederea formulErii propunerii motivate de admitere sau

respingere prin H.C.L.
Dosarele se vor actualiza anual. In cazul in care solicitantul nu actualizeazd dosarul in
termenul stabilit prin adresa de intiintare, comisia va considera cd solicitarea nu mai este

valabil6."

"AI!.ll Punerea in aplicare a hot6rdrii de atribuire se face prin incheierea unui
Contract de comodat, in maxim 30 zile de la data comunicarii invitatiei din partea Primariei
Comunoi Psoiu Nou. De la data semnlrii contraotului de oomodat are loc transferul dreptului
de folosintd qi asumarea drepturilor qi obliga{iilor convenite de pdrfi. "

" Art, 22.Beneficiarii terenurilor din domeniul privat al comunei Peciu Nou , se obligd
ca in termen de un an de la data preludrii terenului, sa obtina Autorizatia de construire pentru
terenul atribuit, sa transmita Serviciului Urbanism amenajare teritoriu din Primlria comunei
Peciu Nou, dovada depunerii Procesului verbal de incepere a lucrarilor, s6 tnceap[ lucr6rile de
construire a locuinlei, in condiliile stabilite prin autorizafia de construire. "

"Art. 23.(l) Beneficiarii carora le-a fost atribuit cu titlu gratuit un teren din domeniul
privat al comunei Peciu Nou pana la momentul actualizarii prezentului Regulament, sunt
obligati ca pana oel mai tarziu la data de 31.12.2021 sa ftnalizeze lucrdrile de construire a

locuinfei si sa obtina Procesul verbal la terminarea lucrarilor.o'



(2) In situalia in care constructia- tip locuinta nu va fi finalizata pana la termenul

limita de 31.12.2021, acestia vor pierde dreptul de folosinta gratuita asupra terenului,
concomitent cu rezilierea de drept a contractului de inchiriere/concesionare pentru terenul
excedentar prevazut de Legea w.1512003. De asemenea, beneficiarii vor fi obligati sa

desfiinteze pe cheltuiala proprie constructiile edificate si sa aduca terenul in starea in care a
fost la momentul predarii de catre Comuna Peciu Nou.

(3) Beneficiarii carora li se va atribui cu titlu gratuit un teren din domeniul privat al
comunei Peciu Nou ulterior aclualizarii prezentului Regulament, sunt obligati ca in termen de

5 ani de la momentul predarii terenului sa finalizeze constructia- tip locuinta si sa obtina
Procesul verbal la terminarea lucrarilor, in caz contrar li se retrage dreptul de folosinfd
gratuitI, ca urrnare a nefinalizdrii construcliilor, concomitent cu rezilierea de drept a
contractului de inchiriere/concesionare pentru terenul excedentar prevazvt de Legea
w)52003. De asemenea, beneficiarii vor fi obligati sa desfiinteze pe cheltuiala proprie
constructiile edificate si sa aduca terenul in starea in care a fost la momentul predarii de catre
Comuna Peciu Nou.

( ) In situatia in care beneficiarii care au pierdut dreptul de folosintagratvita asupra
unui teren din domeniul privat al Comunei Peciu Nou din cauzanefinalizarii constructiilor, nu
au desfiintat constructiile edificate in termen de 90 de zile de la pierderea dreptului, Comuna
Peciu Nou poate desfiinta prin mijloace proprii constructiile edificate, cu recuperarea
costurilor aferente de la beneficiari."

- se propune adaugarea ln Regulament a Capitolului VII, " Contravenfii qi sancfiuni",
cu urmdtorul cconfinut:

"CAP.VII. Contraventii gi sanctiuni

"Art.29, Nerespectarea prevederilor prezentului regulament sau nelndeplinirea
obligatiilor stabilite prin acesta, atrage dup6 sine rdspunderea civilE si/sau contraventionalE
dupacaz."

"Art.30. Constituie contraventii, conform prevederilor prezentului regulament,
sBvdrsirea urmiitoarelor fapte, dacd nu sunt comise in astfel de conditii incdt potrivit Legii
Penale sd fie considerate infractiuni:

- nerespectarca amplasamentului suprafetei atribuite,amend6 contraventional6: de la 500
la 2500 lei
neimprejmuirea parcelei atribuite in termen de maxim 3 (trei) luni
terenului, amend6 contraventionalti: de la 250 la 1000 lei.
neefectuarea lucr6rilor de intretinere a vegetatiei si curdtenie a
amenda contraventionala: de la 500 la 1000 lei,
efectuarea de lucrdri de constructii neautorizate pe parcela

de la data preluarii

terenului atribuit,

atribuita, amendd
contraventionala: de la 500 la 2500 lei.
Art.31. Pe l6nga sanctiunile contraventionale principale stabilite in prezentul

regulament, se pot aplica si urmatoarele sanctiuni complementare:
(1) In cazul in care beneficarul refuzd s[ semneze sau nu serlneazd confiactul de

comodat in termenul prevlzut la Art.19, din prezentul Regulament, acestuia i se va retrage
parcela atribuitd si va pierde garuntiade bunl executie a contractului

(2) Pentru neinceperea lucrarilor avtorizate in termen de I (un) an de la data semn6rii
procesului verbal de punere in posesie, retragerea dreptului de folosintd gratuita a terenului
obtinut in baza Legii 1512003, rezilierea Contractului de comodat, revocarea Hot6rArii de
atribuire a terenului destinat construirii si pierderea garantiei de buna executie a Contractului;



(3) Daca nu respect6 termenul de 5 (cinci) ani de la dala preluarii terenului, nu
frnalizeazd si nu efectueazd receptia la terminarea lucr[rilor pe parcela atribuita, in vederea
declararii si impunerii acesteia la compartimentul buget-finanfe din cadrul Primdriei comunei
Peqiu Nou; se retrage dreptul de folosintd gratuit6 asupra terenului si se reziliaza de plin drept
fara interventia instantei de judecatd qi l6rd altd formalitate, Contractul de Comodat incheiat
potrivit Art.19, comunicarea rezilierii de plin drept a contractului se face printr-o simpla
adresa catre beneficiar, data rezilierii fiind data primirii comunicarii de catre acesta.in vederea
finalizarii constructiei, proprietarul acesteia, poate continua lucrarile de frnalizare a
constructiei, incheind un contract de concesiune asupra terenului atribuit.

(4) In cazul schimbarii destinatiei oonstructiei din locuintl in spatiu cu alta destinatie,
beneficiarului i se va retrage dreptul de folosintd gratuita asupra terenului atribuit cu
consecinta rezilierii de plin drept a Contractului de comodat si revocarea Hotar6rii de atribuire
a terenului destinat construirii si pierderea garantiei de buna executie a Contractului;

(5) Se interzice subcontractarea/transmiterea contractului de comodat incheiat sub
sanctiunea retragerii dreptului de folosintE gratuitd asupra terenului cu consecinta rezilierii de
plin drept a Contractului de comodat si revocarea Hotar6rii de atribuire a terenului destinat
construirii si pierderea garantiei de buna executie a contractului;

(6) ln cazul nerespectdrii prevederilor Art.19, 20, 21,22 si 23, din prezentul
regulament, contractul de Comodat se considerd reziliat de plin drept si fara interventia
instantelor judec6toresti, fara vreo alta formalitate, printr-o simpla comunicare adresata
beneficiarului. Data rezilierii contractului, este consideratd data primirii de catre beneficiar a
comuniclrii.

Art,32, Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cltre personalul
compartimentelor de specialitate, imputerniciti ai primarului.

Art.33. Contraventiilor prevazute in prezentul regulament, nu li se aplicd dispozitiile
Ordonantei Guvernului w, 212001 privind regimul juridic al contraventiiior, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cv modificdrile si completarile ulterioare,
precum prevederile legii 50ll99l privind autofizarca lucrdrilor de constructii, privind
posibilitatea achitdrii, in termen de cel mult 48 de ore de la data comunicarii procesuluiv
erbal, ajumatate din minimul amenzii."

- se propune includerea in lista privind criteriile suplimentare de selecfie a
solicitanlilor de loturi de teren pentru construire de locuinle lnbazaLegii lslz}O3,la punctual
1, un subpunct nou 1.3 cu urmdtorul confinut:

"' dovada depunerii in cont a garantiei de buna executare a contractului in suma de
1000 lei; (garuntia se constituie intr-un cont bancar special de garantii, deschis, pe numele
comodatarului, in favoarea comunei Peciu Nou , cont inchis pentru comodatar, ront deschis
pentru comodant - purtator de dobanda)., pentru care se vor acorda l5 puncte

Comisia de aplicare a Legii w.l5/20t3
Miatov Viorica-Lidia
Rotaru Elena
Popa Susana-Maria
Pozsar Silvia

secretar comund
inspector superior
administrator public
inspector superior

preqedinte
secretar
membru
membru
membruSchiporCamelia-C6tdlina inspectorasistent



ANEXA I LA HCLNR.

REGULAMENT
Pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuiteinbazaLegii l5l20O3

republicatl privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinfe proprietate personal

CAP. I Considefatii senerale:

Art. 1. Obiectul prezentului regularnent il constituie stabilirea metodologiei cadru de repartizarc
a terenuri lor atribu ite ln baza Legii I 5 12003, republ icatd.

Art, 2. La elaborarea prezentului regulament au fost respectate prevederile urmdtoarelor acte
normative:
' Legea 15/2003, republicat[ privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinfe
proprietate personala republicatE;
- H.G. nr. 89612003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 1512003,
republicatd privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinfe proprietate personalI;
-Legea nr. 50/1991 privind autofizarea execut6rii lucrdrilor de construcfii, republicatE, cu modificlrile
si completdrile ulterioare;
- O.U.G. 57 12019 privind codul adrninistrativ.

9AP.II Constituirea fondului de terenuri disponibile in vederea aplicirii Legii 15/2003.
republicatl:

Art. 3. in vederea sprijinirii tinerilor pentru construirea unei locuinfe proprietate personala,
Consiliul Local al comunei Peciu Nou prin Hot6rdre, atribuie cu titlu gratuit suprafelele de teren
cuprinse in lista parcelelor disponibile pe care beneficiarii vor realiza locuinfele.

Art.4. Situa{ia terenurilor disponibile, ln vederea aplic[rii dispoziliilor Legii nr. 15/2003, se
actualizeazl anual, prin hotdr6re a Consiliului Local, la propunerea Comisiei de aplicare a Legii nr.
1s12003.

Art. 5. Situafia terenurilor disponibile pentru atribuire in folosinf6 gratuita ln vederea construirii
de locuin{e de c6tre tineri in bazaLegii 1512003, republicatd, se aduc la cunogtinfa publicd prin afigare
la sediul primariei gi pe site-ul propriu.

QAP.III Conditii de elisibilitatg a solicitlrilor depuse in baza Leeii 15/2003:

Art. 6. De prevederile art. 3 beneficiazd, o singurd datd, persoanele care indeplinesc condifiile de
eligibilitate stabilite prin Legea 15/2003 gi prezentur Regurament.

Art.7. Atribuirea in folosinfa gratuit[ a terenului destinat construirii se face prin Hotar6re a
Consiliului Local, in funcfie de criteriile prevSzute de art. 3 alin. (l) din Legea ll/zdCB gi ln funcfie
punctajul oblinut prin aplicarea criteriilor suplimentare stabilite de Consiliuf Local al comunei Peciu
Nou.

din



Art. 8. Dosarele privind solicitirile de terenuri se vor depune la sediul Primlriei Peciu Nou la
registratura generala.

Art. 9. (1) Dosarul va contine urmdtoarele documente:
a) cerere ( modelul prevtrzut in anexa la prezentul regulament);
b) copia xerox de pe certificatul de nagtere al solicitantului (sofului / sofieil copii, dacl este cazul);
c) copie xerox de pe actul de identitate al solicitantului (sofului / sofiei, dac[ este cazul);
d) copie xerox de pe certificatul de cdsltorie (dac6 este cazul);
e) declarafia solicitantului autentificatd la notar public, pe propria rdspundere, preoum ci nu a avut sau
nu a definut in proprietate o loouinfl sau un teren destinat construirii unei locuinfe proprietate personald,
at0t in comuna Peciu Nou, c0t qi ln alte localitdli (ambii so{i);
f) acte de studii ale solicitantului qi sotului/so{iei (dupd caz);
g) extras de Carte Funciarl gi/sau contract de inchiriere al solicitantului sau dupd caz a pIrin{ilor sau a
proprietarului la care domiciliaz6;

(2) Pe l6ngd documentele obligatorii prevEzute la alin.(l), solicitantul va depune, in vederea
efectudrii evalu6rii punctajului de{inut, urmltoarele documente:
i) extras de cont cu economiile personale (depozit bancar deschis pe numele titularului, sofului/sofiei,

minim 40.000 lei sau echivalentul ln valutl, condilie ce trebuie lndeplinitd qi la data atribuirii efective a
terenului);
j) certificat incadrare in grad de handicap, certificat beneficiar la prevederilor Legii 34112004.
k) dovada depunerii in cont a garantiei de buna executare a contractului in suma de 1000 lei; (garantia
se constituie intr-un cont bancar special de garantii, deschis, pe numele comodatarului, in favoarea
comunei Peciu Nou , cont inchis pentru comodatar, cont deschis pentru comodant - purtator de
dobanda).

(3) Anterior datei aprob5rii de cltre Consiliul Local al comunei Peciu Nou a propunerii de
atribuire, solicitantul are obligafia actualizdrii dosarului cu copie xerox carte de identitaie actual6,
documentele de natur[ bancard in lei sau valutd (dovada definerii sumei rninime de 40.000 lei necesare
pentru inilierea edificlrii locuinfei), precum gi cu declara]ia notarialdprevdzut6 la alin (1), lit.,,e", in
fonni autenticd.

Art.10. In condiliile prezentului Regulament sunt considerate eligibile solicitdrile persoanelor
(necdsltorite sau c6sfltorite) care indeplinesc cumulativ urmltoarele condifii:
a) solicitantul sE aibd o singur6 cerere depus[, in nume propriu sau lmpreund cu sotul/so{ia;
b) solicitantul s6 aibd vArsta cuprinsl intre l8 ani (impliniti) si 35 de ani (neimplini[i) la data depunerii

solicitdrii;
c) solicitantul s6 aib6 cetIfenie romdni gi domiciliul in comuna peciu Nou ,
d) solicitantul gi solul /so1ia, dupd caz, sI nu fi avut sau s[ nu defind in proprietate o locuin{6 sau un

teren destinat construirii unei locuinfe proprietate personald, at6t ln comuna Feciu Nou , cdt qi in alte
localit6li;
e) a depus declara{ia autentificati notariald la momentul atribuirii.

Art. 11. Preluarea cererilor pentru atribuirea de terenuri ln condiliile Legii l5l20}3 nu este
condilionat6 de existenfa sau inexistenfa terenurilor disponibile, respectiv de completarea listei
parcelelor disponibile cu acele suprafele a cdror situafie juridicd permite efectuarea atribuirii, sau de
depunerea dosarelor incomplete.

Lrt. 12. Solicitdrile impreun6 cu toate documentele depuse la dosar se prezint6 de c6tre
rcsponsabiliul cu evidenta terenurilor proprietate privata a comunli, Comisiei de aplicare a t,egii nr.
1512003 in vsderoa formuldriipropunerii motivate de admitere sau rospingere prin H.C.L.



Dosarele se vor actualiza anual. In cazul in care solicitantul nu actualizeazd dosarul in termenul stabilit
prin adresa de intiintare, comisia va considera c[ solicitarea nu mai este valabild.

CAP.IV Atribufiile Comisiei de aplicare a Legii nr. 15/2003:

Art. 13. Comisia de analizd, constituitd prin dispozilie a primarului, este formatl din 5 membri,
func[ionaripublici, personal de conducere din aparatului de specialitate al Primarului.

4{!-14. Preqedintele comisiei, stabilegte datala oare se intrunegte Comisia
In cadrul qedinfei de lucru, Comisia desfdqoard urmIoarele activitlti:
-analizeazd lista terenurilor disponibile,
-propune alocarea unor suprafele noi aflate ln intravilanul comunei in vederea actualizdrii

situafiei terenurilor disponibile pentru aplicarea dispozifiilor Legii nr.1512003;
- monitorizeaz[ modul de executare a hotdr6rii de atribuire,
-analizeazd solicitdrile depuse la Primdria Peciu Nou, ln vederea formuldrii propunerii de

admitere, sub forma unui raport de specialitate, care va face obiectul unui proiect de hotar6re, supus
aprobdrii Consiliului Local;

-analizeazd sesizIrile beneficiarilor de parcele privind condifiile gi factorii care blocheazd
posibilitatea realizdrii investiliilor gi propune solufii pentru rezolvarea situaliilor create (suspendarea
contractelor pdni la rezolvarea situafiilor, atribuirea altor parcele, etc.);

-someazd beneficiarii terenurilor, prin grija serviciilor de specialitate
Peciu Nou, pentru respectarea obligafiilor stabilite prin Hotdrdrea de consiliu gi
de comodat;

-analizeazd, corespondenfa avuti de comodant gi comodatar cu privire
respectarea obligafiilor insugite prin Contractul de comodat;

-propune Consiliului Local revocarea/incetarea dreptului de folosinf6 al terenului, prin Hotdrdre
a Consiliului Local, in cazul nerespectdrii la termen a prevederilor hotdr6rii de atribuire, rezilierea
contraotului de comodat qi atribuirea imobilului altui beneficiar din listi sau perfectarea Contractului de
vlnzare-cump6rare, dupd caz.

Art. 15. Pentru fiecare gedin[I, se va intocmi Proces
in care se vor menfiona:
- dezbaterile ce au avut loc;
- sesizdrile gi documentele ce au fost analizate;
- concluziile, votul, propunerile membrilor comisiei;
- validarea ordinii de lnregistrare a solicitdrilor;

verbal, prin grija Secretariatului Comisiei,

- lista cererilor eligibile;
- lista cercrilor declarate neeligibile;
- propunerile de completare a situaliei terenurilor disponibile cu noi loca{ii identificate ca urmare a
analizdrii inventarului comunei Peciu Nou , respectiv de completare a listei parcelelor disponibile cu
loturile nou create sau renunfate.

CAP.V Procedura de atribuire a parcelelor:

Art. 16. in baza propunerii motivate, semnate de membrii Comisiei de aplicare a Legii nr.
1512003 se intocmeste un Raport de specialitate cu propunerile de admitere sau respingere a ceierilor
solioitanlilor de atribuire teren in vederea construirii unei locuinle proprietate personaiA. 

-
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Art, 17. Atribuirea loturilor se va face ln funcfie de punctajul oblinut de solicitant, in baza
criteriilor suplimentare stabilite de Consiliul Local, in ordinea descresc[toare din lista aprobati de
ConsiliulLocal, in func(ie de opfiune gi in limita loturilor disponibile.

Art. 18. Consiliul Local va aproba, prin hotdr6re, atribuirea loturilor de teren disponibile
solicitanfilor ce au confirmat criteriile prevlzute laart.9,alin. (3) din prezentul Regulament.

Art. 19. Punerea ln aplicare a hotdrdrii de atribuire se face prin incheierea unui Contract de
comodat, ?n maxim 30 zile de la data comunicarii invitatiei din partea Primariei Comunei Peciu Nou. De
la data semndrii contractului de comod at arc loc transferul dreptului de folosin(d gi asumarea drepturilor
pi obligafiilor convenite de p6rfi.

Art. 20. La data stabilitd de reprezentanfii Prim6riei comunei Peciu Nou, p64ile semnatare a
contractului de comodat sau reprezentan{ii acestora, vor proceda la predarea primirea terenului destinat
construirii, prin fdrugarea parcelei gi la semnarea Procesului verbal de predare - primire.

CAP.VI Dispozitii Finale:

Art, 21. Beneficiarii terenurilor din dorneniul privat al comunei Peciu Nou se obligi ca ln
termen de trei luni de la data preludrii terenului sI imprejmuiascd parcela atribuitE.

Art, 22. Beneficiarii terenurilor din domeniul privat al comunei Peciu Nou , se obligi ca in
termen de un an de la data prelulrii terenului, sa obtina Autorizatia de construire pentru terenul atribuit,
sa transmita Serviciului Urbanism amenajare teritoriu din Prim6ria comunei Peoiu Nou, dovada
depunerii Procesului verbal de incepere a lucrarilor, si inceapd lucrIrile de construire a locuinfei, in
condifiile stabilite prin autoriza{ia de construire.

Art. 23.(1) Beneficiarii calora le-a fost atribuit cu titlu gratuit un teren din domeniul privat al
comunei Peciu Nou panala momentul actualizarii prezentului Regulament, sunt obligati ca puna cel mai
tarziu la data de 31.12.2021 sa finalizeze lucrlrile de construire a locuinfei si sa obtina. Procesul verbal
la terminarca lucrarilor.

(2) in situafia in care constructia- tip locuinta nu va fi finalizata pana la termenul limita de
31.12.2021, acestia vor pierde dreptul de folosinta gratuita asupra terenului, concomitent ou rezilierea
de drept a contractului de inchiriere/concesionare pentru terenul excedentar prevazut de Legea
nr.15/2003. De asemenea, beneficiarii vor fi obligati sa desfiintezepe cheltuiala proprie constructlile
edificate si sa aduca terenul in starea in care a fost la momentul predarii de catre Comuna peciu Nou.

(3) Beneficiarii carora li se va atribui cu titlu gratuit un teren din domeniul privat al comunei
Peciu Nou ulterior actualizarii prezentului Regulament, sunt obligati ca in termen de 5 ani de la
momentul predarii terenului sa finalizeze constructia- tip locuinta si sa obtina Procesul verbal la
terminarea lucrarilor, in caz contrar li se retrage dreptul de folosinfd gratuit6, ca urmare a nefinaliz6rii
construcfiilor, concolnitent cu rezilierea de drept a contractului de inchiriere/concesionare pentru terenul
excedentar ptevazut de Legea nr.1512003. De asemenea, beneficiarii vor fi obligati sa desfiintezepe
cheltuiala proprie constructiile edificate si sa aduca terenul in starea in care a fostla momentul predarii
de catre Comuna Peciu Nou.



(4) In situatia in care beneficiarii care au pierdut dreptul de folosinta gratuita asupra unui teren
din domeniul privat al Cornunei Peciu Nou din cauza nefinalizarii constructiilor, nu au desfiintat
constructiile edificate in termen de 90 de zile de la pierderea dreptului, Comuna peciu Nou poate
desfiinta prin mijloace proprii constructiile edificate, cu recuperarea costurilor aferente de la benefiiiari.

Art,24. Proprietarii construcfiilor rcalizate pafiial pe teren (funda{ie, ziddrie, acoperiq), care au
pierdut dreptul de folosinfd gratuitl a terenului in condifiile art. 23 din prezentul Regulament, au
posibilitatea sd opteze pentru finalizareaconstrucfiilor, prin cumplrarea sau concesionarea t-erenului.'

Art. 25. Proprietarii construcfiilor rcalizate pe terenurile atribuite in condi{iile prezentului
regulament au posibilitatea cumpdririi sau concesion[rii terenului, in condiliile stabilite prin hot6r6re a
Consiliului Local.

Art. 26. Beneficiarii au obligafia sI oblind acordul Primdriei comunei Peciu Nou pentru
instr6inarea construcfiei sau schimbarea destinafiei locuinfei construitd pe terenul atribuit. La
schimbarea proprietarului construc[iei sau la modificarea folosinfei acesteia in spa(iu cu altl destinafie
decdt locuintI, se pierde dreptul de atribuire in folosin{fi gratuitd a terenului. in aceste cazuri
proprietarul are posibilitatea si cumpere sau s6 concesioneze terenul.

Art, 27. Atribuirea in folosinfI gratuitI a terenului acordat tn condiliile prezentului regulament
constituie un drept" intuitu personae".

Art. 28. incdlcarea prevederilor art. 3, alin, (2) din legea l5l2OO3 de c6tre solicitant, prin
nedeclararea cd defin sau au de]inut in proprietate o locuinf5 ori un teren destinat construirii de locuinle,
constituie infracfiune de fals in declarafii gi se pedepsegte potrivit prevederilor Codului penal.

CAP.VI Contraventii qi sanctiuni

Art.29, Nerespectarea prevederilor prezentului regulament sau ne?ndeplinirea obligatiilor
stabilite prin acesta, atrage dupd sine riispunderea civilii si/sau contraventionalii dupa caz,

Art.30. Constituie contraventii, conform prevederilor prezentului regulament, stiv6rsirea
urm?itoarelor fapte, dacii nu sunt comise ln astfel de conditii inc6t potrivit Legii Penale sii fie considerate
infractiuni:

- nerespectarea amplasamentului suprafetei atribuite,amendii contraventionalti: de la 500 la 2500
lei

- neftnprejmuirea parcelei atribuite ln termen de maxim 3 (trei) luni de la datapreluariiterenului,
amendd contraventionalii: de la 250 la 1000 lei.

- neefectuarea lucrIrilor de intretinere a vegetatiei si cur[tenie a terenului atribuit, amenda
contraventionala: de la 500 la l000lei.

- efectuarea de lucrdri de constructii neautori zate pe parcela atribuita, amendd contraventionala:
de la 500 la 2500 lei.

..Art'31. Pe l6nga sanctiunile contraventionale principale stabilite in prezentul regulament, se pot
aplica si urmatoarele sanctiuni complementare:



(l) tn cazul ln care beneficarul refuzl s5 semnez.e sau nu semneazdcontractul de comodat in
termenul prev[zut Ia Art.l9,din prezentul Regulament, acestuia i se va retrage parcela atribuit6 si va
pierde garantia de bund executie a contractului

(2) Pentru neinceperea lucrarilor autofizate in termen de I (un) an de la data semn[rii procesului
verbal de punere in posesie, retragerea dreptului de folosintii gratuita a terenului obtinut ln baza Legii
1512003, rezilierea Contractului de comodat, revocarea Hot6rdrii de atribuire a terenului destinat
construirii si pierderea garantiei de buna executie a contractului;

(3) Daca nu respectd termenul de 5 (cinci) ani de la datapreluarii terenului, nu finalizeaza si nu
efectueazd, receptia la terminarea Iucrdrilor pe parcela atribuita, in vederea declararii si impunerii
acesteia la compartimentul buget-finanfe din cadrul Primdriei comunei Peciu Nou, se retragedreptul de
folosintd gratuitd asupra terenului si se reziliaza de plin drept fara interventia instantei ai iuaecata gi
fdtd altl forrnalitate, Contractul de Comodat incheiat potrivit Art.19, comunicarea rezilierii de plin
drept a contractului se face printr-o simpla adresa catre benefi ciar, data rezilierii fiind data primirii
comunicarii de catre acesta.In vederea finalizarii constructiei, proprietarul acesteia, poate cbntinua
lucrarile de finalizate a constructiei, incheind un contract de conceiiune asupra terenului atribuit.

(4) In cazul schimbarii destinatiei constructiei din locuintl in spatiu cu alta destinatie,
beneficiarului i se va retrage dreptul de folosintd gratuita asupra terenului atrib;it cu consecintarczilierii
de plin drept a Contractului de comodat si revocarea Hotardrii de atribuire a terenului destinat
construirii si pierderea garantiei de buna executie a contractului;

(5) Se interzice subcontractarea/transmiterea contractului de comodat lncheiat sub sanctiunea
retragerii dreptului de folosintl gratuit[ asupra terenului cu consecinta rezilierii de plin drept a
Contractului de comodat si revocarea Hotardrii de atribuire a terenului destinat construirii si pierderea
garantiei de buna executie a Contractului;

(6) in cazul. nercspectdrii prevederilor Art.19, 20, 21,22 si 23, din prezentul regulament,
contractul de Comodat se considerdreziliat de plin drept si fara interventia lnstantelor judec[to-resti, fara
vreo altaformalitate, printr-o simpla comunicare adresit6 beneficiarului.Data rezilieriicontractului, este
consideratd data primirii de catre beneficiar a comunic[rii.

Art,32, Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de c6tre personalut
compartimentelor de special itate, imputerniciti ai primarului.

Art.33. Contraventiilor prevazute ln prezentul regulament, nu li se aplic6 dispozitiile Ordonantei
Guvernului nt, 2/2001-privind regimul juridio al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 180/2002, cu modificdrile si completarile ulterioare, precum prevederile tegii Sd/telt
privind autofizarca lucriirilor de constructii, privind posibilitateu u"iritarii, in iermen de cel mult 4g de
ore de la data comuniciirii procesuluiverbal, ajumataie din minimul amenzii.



ANEXA ?LAHCL
NR. /

Criterii suplimentare de selecfie a solicitanfilor de loturi de teren pentru
construire de locuinle inbazalegii 1512003

NR. CRT. CRITERII PUNCTAJ
I SITUATIA VENITULUI

1.1) Depozit bancar deschis pe numele titularului,
sofului/sofiei , de minim 40.000lei sau echivalentul ln
valut[ (condifie ce trebuie tndepliniti qi la data atribuirii
efective a terenului

15

I .2 Venitul net rcalizat de sot/sotie
Intre 1000- 5000 lei I
lntre 5000- 8000lei 2
Intre 8000- 12.000Iei a

J

Intre 12.000- 20.000 lei 4
Pesteb 20.000 lei 5

1.3) dovada depunerii in cont a garantiei de buna executare
a contractului in suma de 1000 lei; (garuntia se constituie
intr-un cont bancar special de garantii, deschis, pe numele
comodatarului, in favoarea comunei Peciu Nou , cont
inchis pentru comodatar, cont deschis pentru comodant -
purtator de dobanda). 15

2 NIVELUL DE PREGATIRE
a) fbr6 studii sau cu mai pufin de 8 clase absolvite 2

b) generale (8clase) 5

c) medii 10

d) superioare de scurtd/ lungd &xatd/ ciclul licen{[ t2

e) ciclul masterat 15

Not6: se va puncta ultimul nivel de studii incheiat Ei atestat Conform tegii atat
pentru titularul cererii cdt qi pentru sotul/sotia acestuia

a
J NUMARUL COPILON MINONI AI

SOLICITANTULUI
a) I copil

2



b) 2 sau mai mul{i oopii 4

4 DATA STABILIRII DOMICILIULUI IN COMUNA
PECIU NOU
a) p6n[ ln anul t992, inclusiv

t2

b) perioada 1993 -2003 8

c) perioada 2004 -201,3 6

d) dupd anul 2013, inclusiv 4

5 CONDITII DE LOCUIT
a) tolerafi la parinti

5

b) chiriaq la proprietar ( persoand particularl ) 6

c) chiriaq la proprietar , in imobil restituit pe calea
instanfei, in pericol de a fi evacut din motive neimputabile
chiriasului

7

d) tineri proveniti din institufii de ocrotire social[ 8

6 VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI
a) Sub I an

1

b) Intre 1 an qi 3 ani )

c) Intre 3 ani gi 5 ani J

d) Peste 5 ani 4

OBSERVATII:
l. La punctaje egale au prioritate persoanele solicitante care se incadreazdlntr-o categorie de
persoane cu handicap sau beneficiarii Legii 341/2004. Dacd acest criteriu nu este suficient,
departajareavafr funclie de data depunerii cererii (ziua/lunalanul), avdnd prioritate
solicitantul a c6rui cerere are vechimea cea mai mare.
2. Se pot atribui la cerere si ln limita posibilitnlilor parcele aldturate unui grup de persoane
care se incadreazl,ln prevederile Legii 1512003;
3. tn cazul familiilor de tineri casatJritri se vor solicita declaratii autentificate in fala notarului

public de la ambii sot


