ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 213 /2017
privind repartizarea în vederea atribuirii cu chirie a unor locuinŃe de necesitate situate
în str.Plantelor din municipiul Orăştie
Consiliul Local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre nr.206/2017, expunerea de motive a Primarului municipiului
Orăştie nr.11295/13.09.2017, raportul DirecŃiei tehnice nr.11305/13.09.2017 şi raportul de
avizare al comisiei pentru administraŃie locală;
- HCL nr.41/2014 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea,
exploatarea şi administrarea locuinŃelor sociale şi a celor de necesitate din fondul locativ al
Municipiului Orăştie;
În baza prevederilor art.55 din Legea locuinŃei nr.114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.1777-1781 din Codul Civil al României, ale art.36, alin.2,
lit.c, alin.6, lit.a, punctul 17 şi art.45, alin.3 din Legea administraŃiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se aprobă repartizarea în vederea închirierii a unor locuinŃe de necesitate aflate
în proprietatea municipiului Orăştie situate în str.Plantelor, conform anexei la prezenta
hotărâre.
Art.2 : Durata închirierii locuinŃelor menŃionate la art.1 este de 1 an, cu posibilitatea
prelungirii acesteia, valoarea chiriei fiind cea prevăzută de lege.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
− InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
− Primarului municipiului Orăştie;
− DirecŃiei Tehnice;
− Persoanelor menŃionate în anexa la prezenta hotărâre.
Orăştie, 28.09.2017

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 28 septembrie 2017, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (18 prezenŃi).

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ
la HCL nr. 213 /2017

ANEXĂ
privind repartizarea locuinŃelor de necesitate situate în str.Plantelor din
Municipiul Orăştie

Nr.crt.
1
2

LocaŃie
Str.Plantelor, nr.C63
Str.Plantelor, nr.C66

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Numele şi prenumele chiriaşului
Poneavă Simona
Lăutaru Roza

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

