
18 tineri pot primi teren in Cartierul Tineretului

   Primaria Sibiu primeste dosare pentru atribuirea a 18 terenuri pentru tineri in Cartierul Tineretului.
Potrivit Primariei Sibiu, aceste loturi au ramas libere dupa ce tinerii carora le-au fost repartizate initial nu
au inceput constructia unei locuinte, acestora retragandu-li-se dreptul de folosinta gratuita.
   
   Primaria Municipiului Sibiu doreste sa repartizeze aceste terenuri altor tineri, iar in acest scop primarul
interimar Astrid Fodor a dispus constituirea Comisiei pentru punerea in aplicare a Legii 15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor cu varsta intre 18 si 35 de ani pentru construirea unei locuinte.
   
    In vederea atribuirii celor 18 terenuri disponibile, Comisia astfel constituita va primi dosare in
perioada 24 august - 16 octombrie 2015. Asa cum prevede legislatia, aceste terenuri vor fi atribuite in
folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei.
   
    "In urma acestei proceduri, 18 familii de tineri sibieni vor avea posibilitatea sa isi construiasca o casa a
lor. Comisia va analiza in detaliu fiecare dosar depus, dar ii rugam si pe tineri sa alcatuiasca dosarele cu
foarte mare atentie si sa depuna toate documentele, pana la termenul limita", a spus Astrid Fodor,
primarul interimar al Sibiului.
   
   Cine poate depune dosare?
   
   Articolul 2 din Legea 15/2003 stabileste criteriile generale care trebuie indeplinite de cei care depun
dosare. Astfel, tinerii trebuie sa fi implinit varsta de 18 ani la data depunerii cererii;�sa nu aiba sau nu
detina in proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinte proprietate personala, atat in
localitatea in care se solicita atribuirea in folosinta a unui teren, cat si in alte localitati. De asemenea,
parintii acestora sa nu detina sau sa nu fi detinut in ultimii 10 ani in proprietate un teren in suprafata mai
mare de 500 m2�in mediul urban sau de 5.000 m2�in mediul rural, indiferent de localitatea in care este
situat terenul.�
   
   Criteriile suplimentare sunt stabilite prin HCL 384/2011(http://www.sibiu.ro/ro2/pdf2011/hot384.pdf).
   
   Un criteriu important si eliminatoriu se refera la faptul ca doar unul dintre soti are dreptul sa depuna
dosar. In cazul in care ambii soti depun dosar, doar prima cerere din punct de vedere cronologic va fi
luata in considerare.
   
   Cel de-al doilea criteriu eliminatoriu se refera la obligativitatea depunerii unei declaratii pe proprie
raspundere in forma autentica (notariala) de catre sotul/sotia solicitantului din care sa rezulte ca nu a avut
sau nu detine in proprietate o locuinta sau nu a avut si nu detine in proprietate si/sau folosinta gratuita
(conform Legii 15/2003) un teren destinat construirii unei locuinte proprietate personala, atat in
localitatea in care se solicita atribuirea in folosinta gratuita a unui teren, cat si in alte localitati.
   
   Criteriile suplimentare se refera la varsta solicitantului, componenta familiei, starea civila a
solicitantului, existenta sau absenta inscrierilor in cazierul judiciar si existenta sau nu a datoriilor catre
bugetul local.
   
   Pentru fiecare criteriu va fi acordat un punctaj. Punctajul maxim pentru fiecare dosar este de 100 de
puncte.
   
   Alcatuirea si depunerea dosarelor
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   Dosarele se primesc la Centrul de Informatii pentru Cetateni in perioada 24 august ? 16 octombrie
2015. Programul cu publicul al Centrului este  Luni  8.30 - 18.30
  
   Marti - Vineri 8.30 - 16.30
  
  Dosarele vor contine toate documentele specificate in Anexa 2 la HCL 384/2011, impreuna cu cererea
tip pentru atribuirea unui astfel de teren. Formularul tipizat al cererii poate fi obtinut de la Centrul de
Informatii pentru Cetateni incepand cu data de 17 august 2015, dar poate fi descarcat si de pe site-ul
Primariei incepand cu aceeasi data.
  
  Dosarele depuse vor fi evaluate de Comisie si vor primi punctaj in functie de criteriile specificate. Dupa
stabilirea punctajelor si aprobarea listei finale, atribuirea loturilor de teren cu suprafata care variaza intre
264 si 420 m2 se va face prin tragere la sorti.
  

Cuvinte cheie: primaria sibiu  cartierul tineretului  cum  sibiul  rent  cazul  astrid fodor  starea civila  ilie
primaria municipiului sibiu  arca  gratuit  cal  localitatea  bare  arte mar  initial  pana
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