ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 216 /2017
privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată
în blocul nr.84, apartamentul nr.6 din municipiul Orăştie, str.Pricazului

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Având în vedere :
proiectul de hotărâre nr.209/2017, expunerea de motive a Primarului
nr.11290/13.09.2017, raportul DirecŃiei tehnice nr.11300/13.09.2017 şi raportul de avizare al
comisiei pentru administraŃie locală;
procesul verbal al comisiei privind analizarea dosarelor de atribuire a
locuinŃelor construite prin fonduri ANL înregistrat sub nr.10764/01.09.2017 şi care a constatat
că cel mai mare punctaj îl are d-na Pîrva Georgeta Cristina;
- HCL nr.181/2007 privind propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de
prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃe şi în repartizarea locuinŃelor pentru tineri,
destinate închirierii;
În baza prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru
LocuinŃe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.36, alin.(6), lit.a, pct.17 şi art.45, alin.(3) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se atribuie apartamentul nr.6 din blocul nr.84 situat în municipiul Orăştie,
str.Pricazului, d-nei Pîrva Georgeta Cristina, care este prima pe lista de priorităŃi cu un număr
de 60 puncte.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia tehnică
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice;
- D-nei Pîrva Georgeta Cristina;
- Afişare la sediul InstituŃiei.
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).

