ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 286 /2018
privind atribuirea cu chirie a apartamentului nr.3 din blocul nr.36 situat în str.Pricazului din
municipiul Orăştie

Consiliul Local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre nr.291/2018, expunerea de motive a Primarului municipiului
Orăştie nr.16701/15.11.2018, raportul DirecŃiei tehnice nr.16702/15.11.2018 şi raportul de avizare al
comisiei pentru administraŃie locală;
- procesul verbal al comisiei privind analizarea dosarelor de atribuire a locuinŃelor sociale
înregistrat sub nr.16700/15.11.2018 şi care a constatat că cel mai mare punctaj îl are d-na Rădoi
Anghelina Maria;
- HCL nr.6/2017 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinŃelor sociale aflate în
proprietatea sau administrarea municipiului Orăştie destinate închirierii;
- HCL nr.118/2016 privind numirea unei comisii de analiză a dosarelor de atribuire a
locuinŃelor sociale şi sociale de necesitate aflate în proprietatea municipiului Orăştie;
În baza prevederilor art.43 şi 44 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 : Aprobă atribuirea cu chirie a apartamentului nr.3 din blocul nr.36 situat în
str.Pricazului, aflat în proprietatea municipiului Orăştie, în suprafaŃă totală de 15,95 mp compus
dintr-o cameră şi dependinŃe, familiei Rădoi Anghelina Maria formată din 3 persoane.
Art.2 : Durata închirierii locuinŃei menŃionată la art.1 este de 5 ani, 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;
− Familiei Rădoi Anghelina Maria.
Orăştie, 29.11.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (18 prezenŃi).

