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Privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate În cuprinsul art.13 din 
Regulamentul privind stabilirea metodologiei de atribuire În folosinţă 
gratuită, la cerere, tinerilor cu vârsta Între 18 şi 35 de ani, a unei 
suprafeţe de teren, din terenurile aflate În proprietatea Municipiului 
Brăila, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală , În 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată , cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile de vânzare 
a acestora, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 475/17.09.2020. 

OONSILI UL LOOAL ::J.VIU:N"IOIPAL BRAIT·A 

La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
Având În vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, precum şi procesul 

- verbal nr.291 0/11.11.2020 al Comisiei de analiză, actualizată prin Dispoziţia 
Primarului Municipiului Brăila nr.448/10.02.2020; 

Ţinând cont de raportul comun de specialitate al Direcţiei Arhitect Şef şi 
Direcţiei Juridic Contencios Administraţie Publică Locală, precum şi avizele 
comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 din cadrul C.L.M. Brăila; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, şi art. 555 din Codul 
Civil; 

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi alin . (6) lit. b), art. 355 şi 
art. 364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

:a:OT..A...R...A...STE: 

Art.1 Se aprobă Îndreptarea erorii materiale strecurate În cuprinsul 
art.13 din Regulamentul privind stabilirea metodologiei de atribuire În folosinţă 
gratuită , la cerere, tinerilor cu vârsta Între 18 şi 35 de ani, a unei suprafeţe de 
teren, din terenurile aflate În proprietatea Municipiului Brăila , pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, În conformitate cu prevederile 
Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, 
precum şi condiţiile de vânzare a acestora, aprobat prin din H.C.L.M. 
nr. 475/17.09.2020, În sensul că În mod greşit s-a scris "nu au domiciliul stabil 
În România", În loc de "nu au domiciliul stabil În Municipiul Brăila". 



Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului 
Brăila, prin Direcţia Arhitect Şef şi Direcţia Juridic Contencios Administraţie 
Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica 
persoanelor interesate. 
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