ANEXA 1 LA HCL NR.193/15.11.2016
Cu amendamente

REGULAMENT
Pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii
15/2003 republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe
proprietate personală
CAP. I Consideraţii generale:
Art. 1. Obiectul prezentului regulament îl constituie stabilirea metodologiei cadru de repartizare a
terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003, republicată.
Art. 2. La elaborarea prezentului regulament au fost respectate prevederile următoarelor acte
normative:
- Legea 15/2003, republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personala republicată;
- H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003,
republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.
CAP.II Constituirea fondului de terenuri disponibile în vederea aplicării Legii 15/2003,
republicată:
Art. 3. În vederea sprijinirii tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, Consiliul
Local al Municipiului Timișoara prin Hotărâre, atribuie cu titlu gratuit suprafeţele de teren cuprinse
în lista parcelelor disponibile în P.U.Z. (Planul Urbanistic Zonal) pe care beneficiarii vor realiza
locuințele.
Art. 4. Situaţia terenurilor disponibile, în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003, se
actualizează anual, prin hotărâre a Consiliului Local, la propunerea Comisiei de analiză.
Art. 5. Situaţia terenurilor disponibile pentru atribuire în folosinţă gratuita în vederea construirii de
locuinţe de către tineri în baza Legii 15/2003, republicată, se aduc la cunoştinţa publică prin afişare
la sediul Consiliului Local şi pe site-ul primăriei Municipiului Timișoara.
CAP.III Condiţii de eligibilitate a solicitărilor depuse în baza Legii 15/2003:
Art. 6. De prevederile art. 3 beneficiază, o singură dată, persoanele care îndeplinesc condiţiile de
eligibilitate stabilite prin Legea 15/2003 şi prezentul Regulament.
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Art. 7. Atribuirea în folosinţa gratuită a terenului destinat construirii se face prin Hotărâre a
Consiliului Local, în funcţie de criteriile prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea 15/2003 şi în funcţie
punctajul obţinut prin aplicarea criteriilor suplimentare stabilite de Consiliul Local al Municipiului
Timișoara.
Art. 8. Dosarele privind solicitările de terenuri se vor depune la sediul Primăriei Municipiului
Timișoara, cam.12 - Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii.
Art. 9. (1) Dosarul va conţine următoarele documente:
a) cerere ( modelul prevăzut în anexa la prezentul regulament);
b) copia xerox de pe certificatul de naştere al solicitantului (soţului / soţiei/ copii, dacă este cazul);
c) copie xerox de pe actul de identitate al solicitantului (soţului / soţiei, dacă este cazul);
d) copie xerox de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
e) declaraţia solicitantului autentificată la notar public, pe propria răspundere, precum că nu a avut
sau nu a deținut în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe proprietate
personală, atât în Timișoara, cât și în alte localități (ambii soți);
f)
adeverinţă de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor Timișoara cu data de la care are domiciliul stabil în Municipiul Timişoara, excepție
făcând persoanele născute în Timișoara;
g) acte de studii ale solicitantului și soțului/soției (după caz);
h)
extras de Carte Funciară şi/sau contract de închiriere al solicitantului sau după caz a părinţilor
sau a proprietarului la care domiciliază;
(2)
Pe lângă documentele obligatorii prevăzute la alin.(l), solicitantul va depune, în vederea
efectuării evaluării punctajului deţinut, următoarele documente:
i)
extras de cont cu economiile personale (depozit bancar deschis pe numele titularului,
soțului/soției sau părinților, de minim 40.000 lei sau echivalentul în valută, condiție ce trebuie
îndeplinită și la data atribuirii efective a terenului);
j) certificat încadrare în grad de handicap, certificat beneficiar la prevederilor Legii 341/2004.
(3)
Anterior datei aprobării de către Consiliul Local al municipiului Timișoara a propunerii de
atribuire, solicitantul are obligaţia actualizării dosarului cu copie xerox carte de identitate actuală,
documentele de natură bancară în lei sau valută (dovada deţinerii sumei minime de 40.000 lei
necesare pentru iniţierea edificării locuinţei), precum şi cu declaraţia notarială prevăzută la alin (1),
lit. „e”, în formă autentică.
Art.10. In condiţiile prezentului Regulament sunt considerate eligibile solicitările persoanelor
(necăsătorite sau căsătorite) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a)
solicitantul să aibă o singură cerere depusă, în nume propriu sau împreună cu sotul/soţia;
b)
solicitantul să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani (împliniţi) si 35 de ani (neîmpliniţi) la data
depunerii solicitării;
c)
solicitantul să aibă cetăţenie română şi domiciliul în municipiul Timișoara;
d)
solicitantul și soţul /soţia, după caz, să nu fi avut sau să nu dețină în proprietate o locuință sau
un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în Timișoara, cât și în alte
localități;
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e)

a depus declaraţia autentificată notarială la momentul atribuirii.

Art. 11. Preluarea cererilor pentru atribuirea de terenuri în condiţiile Legii 15/2003 nu este
condiţionată de existenţa sau inexistenţa terenurilor disponibile, respectiv de completarea listei
parcelelor disponibile cu acele suprafeţe a căror situaţie juridică permite efectuarea atribuirii, sau de
depunerea dosarelor incomplete.
Art. 12. Solicitările împreună cu toate documentele depuse la dosar se prezintă de către Direcția
Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbană și Cadastru, Comisiei
de analiză în vederea formulării propunerii motivate de admitere sau respingere prin H.C.L.
CAP.IV Atribuțiile Comisiei de analiză:
Art. 13. Comisia de analiză, constituită prin dispoziţie a primarului, este formată din 5 membri,
funcţionari publici din aparatului de specialitate al Primarului.
Art. 14. Stabileşte data la care se întruneşte Comisia în vederea analizării:
-

-

-

-

-

-

lista terenurilor disponibile şi propune alocarea unor suprafeţe noi aflate în intravilanul
oraşului în vederea actualizării situaţiei terenurilor disponibile pentru aplicarea
dispoziţiilor Legii nr. 15/2003;
verifică documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări
Diverse și de Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara şi face
propuneri Consiliului Local, pentru realizarea parcelării terenurilor în vederea constituirii
de noi loturi cu destinaţia de “loc de casă”;
monitorizează modul de executare a hotărârii de atribuire, precum şi a contractului de
comodat;
analizează solicitările depuse la Primăria municipiului Timișoara, în vederea formulării
propunerii de admitere, sub forma unui raport de specialitate, care va face obiectul unui
proiect de hotărâre, supus aprobării Consiliului Local;
analizează sesizările beneficiarilor de parcele privind condiţiile şi factorii care blochează
posibilitatea realizării investiţiilor şi propune soluţii pentru rezolvarea situaţiilor create
(suspendarea contractelor până la rezolvarea situaţiilor, atribuirea altor parcele, etc.);
somează beneficiarii terenurilor, prin grija serviciilor de specialitate ale Primăriei
municipiului Timișoara, pentru respectarea obligaţiilor stabilite prin Hotărârea de consiliu
şi asumate prin Contractul de comodat;
analizează corespondenţa avută de comodant şi comodatar cu privire la modul de execuţie
şi respectarea obligaţiilor însuşite prin Contractul de comodat;
propune Consiliului Local revocarea/încetarea dreptului de folosință al terenului, prin
Hotărâre a Consiliului Local, în cazul nerespectării la termen a prevederilor hotărârii de
atribuire, rezilierea contractului de comodat și atribuirea imobilului altui beneficiar din
lista sau perfectarea Contractului de vînzare-cumpărare, după caz.

Art. 15. Pentru fiecare şedinţă se va întocmi Proces verbal, prin grija Secretariatului tehnic al
Comisiei, în care se vor menţiona:
-

dezbaterile ce au avut loc;
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-

sesizările şi documentele ce au fost analizate;
concluziile, votul, propunerile membrilor comisiei;
validarea ordinii de înregistrare a solicitărilor;
lista cererilor eligibile;
lista cererilor declarate neeligibile;
propunerile de completare a situaţiei terenurilor disponibile cu noi locaţii identificate ca
urmare a analizării inventarului Municipiului Timișoara, respectiv de completare a listei
parcelelor disponibile cu loturile nou create sau renunţate.

CAP.V Procedura de atribuire a parcelelor:
Art. 16. În baza propunerii motivate, semnate de membrii Comisiei de analiză, Direcția Clădiri,
Terenuri și Dotări Diverse înaintează Consiliului Local al municipiului Timișoara, un Raport de
specialitate cu propunerile de admitere sau respingere a cererilor solicitanţilor de atribuire teren în
vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
Art. 17. Atribuirea loturilor se va face în funcţie de punctajul obţinut de solicitant, în baza criteriilor
suplimentare stabilite de Consiliul Local, în ordinea descrescătoare din lista aprobată de Consiliul
Local, în funcţie de opţiune şi în limita loturilor disponibile.
Art. 18. Consiliul Local va aproba, prin hotărâre, atribuirea loturilor de teren disponibile
solicitanților ce au confirmat criteriile prevăzute la art.9, alin. (3) din prezentul Regulament.
Art. 19. Punerea în aplicare a hotărârii de atribuire se face prin încheierea unui Contract de comodat.
De la data semnării contractului de comodat are loc transferul dreptului de folosinţă şi asumarea
drepturilor şi obligaţiilor convenite de părţi.
Art. 20. La data stabilită de reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara, părţile semnatare a
contractului de comodat sau reprezentanţii acestora, vor proceda la predarea primirea terenului
destinat construirii, prin ţăruşarea parcelei şi la semnarea Procesului verbal de predare - primire.
CAP.VI Dispoziţii Finale:
Art. 21. Beneficiarii terenurilor din domeniul privat al Municipiului Timișoara, se obligă ca în
termen de trei luni de la data preluării terenului să împrejmuiască parcela atribuită.
Art. 22. Beneficiarii terenurilor din domeniul privat al Municipiului Timișoara, se obligă ca în
termen de un an de la data preluării terenului, să înceapă lucrările de construire a locuinței.
Art. 23. Beneficiarilor terenurilor din domeniul privat al Municipiului Timișoara li se retrage dreptul
de folosinţă gratuită, ca urmare a nefinalizării construcţiilor, în termen de 5 ani de la data semnării
procesului verbal de predare primire a terenului.
Art. 24. Proprietarii construcţiilor realizate parţial pe teren care au pierdut dreptul de folosinţă
gratuită a terenului în condiţiile art. 22 din prezentul Regulament, au posibilitatea să opteze pentru
finalizarea construcţiilor prin cumpărarea sau concesionarea terenului.
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Art. 25. Proprietarii construcţiilor realizate pe terenurile atribuite în condiţiile prezentului
regulament au posibilitatea cumpărării sau concesionării terenului, în condiţiile stabilite prin hotărâre
a Consiliului Local.
Art. 26. Beneficiarii au obligaţia să obţină acordul Primăriei Municipiului Timișoara pentru
înstrăinarea construcţiei sau schimbarea destinaţiei locuinţei construită pe terenul atribuit. La
schimbarea proprietarului construcţiei sau la modificarea folosinţei acesteia în spaţiu cu altă
destinaţie decât locuinţă, se pierde dreptul de atribuire în folosinţă gratuită a terenului. În aceste
cazuri proprietarul are posibilitatea să cumpere sau să concesioneze terenul.
Art. 27. Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului acordat în condiţiile prezentului regulament
constituie un drept intuitu personae.
Art. 28. Încălcarea prevederilor art. 3, alin. (2) din legea 15/2003 de către solicitant, prin
nedeclararea că deţin sau au deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii de
locuinţe, constituie infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului
Penal.

VICEPRIMAR,
Imre Farkas

Pt. DIRECTOR,

ŞEF STBDUC,
Ștefan Brihac

CONSILIER,
Mircea Hărăbor
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Anexă la Regulament
Cu amendamente
CERERE

Subsemnatul (a),……………………………………………..............………, născut/ă la data
de…….....…….în localitatea..............….......………………....…...............cu domiciliul în Timișoara,
……………………………………………….........………………….....……………………………,
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.15/2003 privind spijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală.
Solicit atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de…...(între 150-300 mp)
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, pe durata existenţei construcţiei.
Mă oblig să încep construcţia până la data de …………., dar nu mai târziu de un an de la data
atribuirii terenului, şi o să realizez cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Anexez următoarele documente justificative:
copia xerox a certificatului de naştere al solicitantului (şi al soţului/soţiei/copii, dacă este
cazul);
copia xerox a actului de identitate al solicitantului (şi al soţului/soţiei, dacă este cazul);
copia xerox a certificatului de căsătoriei (dacă este cazul);
declaraţie autentificată la notar public, pe propria răspundere, precum că nu a avut sau nu
deține în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală,
atât în Timișoara, cât și în alte localități (ambii soți);
documente de natură bancară în lei sau valută – dovada deţinerii sumei minime de 40.000 lei
necesare pentru iniţierea edificării locuinţei, dacă există;

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile art.292 din Cod Penal.

Data…………………….

Solicitant…………………………….
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