
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
COMUNA BERCENI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea prelungirii prin Act aditional cu 12 !uni , a Contractului 
nr.38 din 6.06.2008 prin care i-a fost atribuit in PUZ 1 Moara Noua ,lotul 
de casa nr.29 d-nei Manghinita Mariana , in vederea obtinerii autorizatiei 
de construire pentru inceperea lucrarilor de construire a unei locuinte 
proprietate personala 

Avand in vedere: 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea 

prelungirii cu 12 !uni a Contractului de atribuire nr.38 din 6.06.2008 
pentru lotul 29 incheiat cu d-na Manghinita Mariana ,in vederea obtinerii 
autorizatiei de construire pentru executarea unei locuinte proprietate 
personala ,prin majorarea suprafetei de la 500mp ,la 574 mp ( cf.HCL 
64/24.08.2015); 

-A vizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local si avizul 
secretarului; 

-art.6 din Legea nr.15/2003 (r 2) privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinte proprietate personala ,republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare si art.1166 si urmatoarele din Codul 
civil; 

In temeiul art.36 (6) litera a) punctul 2 si 17 coroborat cu art.45 din 
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare,Consiliul local intrunit in sedinta 
ordinara de lucru, 

HOT ARA STE; 
Art. l. Aproba prelungirea prin Act aditional cu 12 !uni , a 

Contractului nr.38 din 6.06.2008 prin care i-a fost atribuit in PUZ 1 Moara 
Noua ,lotul de casa nr.29 ,d-nei Manghinita Mariana , in vederea obtinerii 
autorizatiei de construire pentru inceperea lucrarilor de construire a unei 
locuinte proprietate personala. 

Art.2.Imputemiceste pe doamna Pandele Cosmina Ramona -Primarul 
comunei Berceni, judetul Prahova ,sa semneze Actul aditional la contractul 
de mai sus cu beneficiarul acestui lot de casa , urmand a fi avizat de avocat 
si inmanat ulterior acesteia. 

Prin grija d-nei secretar va inmana un exemplar din hotarare 
doamnei ManghinitaMariana si un exemplar il va inainta Prefecturii in 
vederea verificlifil'~~gaLitK~ii~acesteia. 
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