MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
- CONSILIUL LOCAL –
HOTĂRÂREA NR.58
Privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe
proprietate privată a statului român, aflate în administrarea Consiliului Local
al Municipiului Drăgăşani, construite prin intermediul Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe
Consiliul local al municipiului Drăgăşani, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 31.07.2020, la care participă un număr de 17 consilieri din totalul de 19
consilieri in funcţie;
Văzând că, prin votul majorităţii, dna consilier, Petcan Lidia-Florentina, a
fost aleasă preşedinte de şedintă;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al Primarului Municipiului
Drăgăşani, înregistrat sub nr.19874/17.07.2020 şi raportul de specialitate al
Direcţiei Servicii Publice, înregistrat sub nr.19875/17.07.2020, prin care se
propune aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate
privată a statului român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Drăgăşani, construite prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere :
- Hotărârea Consiliului Local Drăgăşani nr.109 din data de 10.12.2019
privitoare la aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru
tineri destinate închirierii;
- rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, Comisiei
pentru programe de dezvoltare economico socială, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală şi
comerţ și Comisiei pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială,
activităţi sportive şi de agrement;
- avizul de legalitate dat de secretarul municipiului proiectului de hotărâre
înregistrat sub nr. 19876/ 17.07.2020;
În baza prevederilor:
- art. 8 din Legea nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
- art.15 din Normele pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.962/2001, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art.129 alin.(7) lit.q) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

- Titlului IX, Capitolul V – Contractul de locaţiune din Legea nr.278/2009
privind Codul Civil – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.139 alin.(1), coroborat cu art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
cu un număr de 17 voturi “pentru”, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1 Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii către numita Ungheanu
Tania Veronica, a locuinţei situate în municipiul Drăgăşani, str. Melodiilor, bloc
L4-40, sc.B, et.4, ap.18., proprietate privată a statului român, aflată în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Drăgăşani.
Art.2 În cazul în care, în termen de 30 de zile calendaristice, de la data
înştiinţării, persoana menţionată la art.1 nu se prezintă la sediul primăriei în
vederea încheierii contractului de închiriere, aceasta va fi radiată de pe lista de
priorităţi pentru anul în curs, iar apartamentul disponibil va fi repartizat, în ordinea
descrescătoare a punctajului, următoarei persoane de pe lista de priorităţi.
Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Drăgăşani să semneze
contractul de închiriere pentru locuinţa menţionată la art.1 din prezenta hotărâre.
Art.4 Primarul municipiului Drăgăşani va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri, prin Direcţia Servicii Publice, iar secretarul va
asigura aducerea la cunoştinţă publică prin afişare şi o va comunica Instituţiei
Prefectului – Judeţul Vâlcea.
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