ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr.6/08.02.2011
privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba întrunit în şedinţă ordinară ;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primar privind repartizarea unei locuinţe cu
chirie din fondul locativ de stat, situată în Baia de Arieş, str. Moţilor, bl. 80A, ap. 5; raportul de
specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială nr.409/26.01.2011 ; procesul verbal al comisiei
de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate nr.2 şi 3 din cadrul consiliului local;
- H.C.L. nr. 88/27.10.2009 privind constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul
locativ de stat şi aprobarea criteriilor de repartizare a acestor locuinţe;
Văzând prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 , republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale H.G.R. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. “c” coroborat cu art. 36(5) lit. “b”, ale art. 45(3) şi ale
art. 115(1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă repartizarea garsonierei nr.5 din imobilul „Bloc 80 A” situat în oraşul Baia de
Arieş, str. Moţilor, propusă de către Comisia de repartizare a locuinţelor doamnei Vasiu Eugenia
domiciliată în oraşul Baia de Arieş, str. Moţilor, bl.44, ap.10, identificată cu C.I. seria A.X nr. 352853,
având C.N.P. 2781130012532.
Art. 2. Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 2 ani, cu drept de prelungire.
Art. 3. Se împuterniceşte domnul Bora Gheorghe- primarul oraşului Baia de Arieş să semneze
contractului de închiriere .
Art.4.În termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicarii prezentei hotărâri beneficiarul
repartiţiei se va prezenta la Compartimentul Juridic al Primăriei Baia de Arieş pentru încheierea
contractului de închiriere.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se încredinţeazã Primarul Oraşului Baia de
Arieş prin aparatul de specialitate.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţului Alba ;
Primarului or. Baia de Aries;
Serv.financiar-contabil; Compart.juridic;
Biroului urbanism; dnei Vasiu Eugenia;
Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, din
numărul de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Drăghiciu Dumitru

Contrasemnează,
secretar, Bolunduţ Sultana

