ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 72 din 28.06.2019
privind acordarea unei locuințe de necesitate către o familie aflată în situație de
urgență
Consiliul local al orașului Tâgu Frumos, județul Iași,
Având în vedere prevederile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică;
Având în vedere prevederile art. 123 alin. 1 din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c) și lit. d), alin. 6 pct. 19 lit.
e) şi ale art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 și ale Hotărârii
Guvernului României nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996;
Având în vedere Hotărârea Consililui Local nr. 54/28.05.2019 privind aprobarea
Regulamentului – cadru referitor la stabilirea criteriilor și a punctajului pentru repartizarea
locuințelor convenabile, a locuințelor sociale și a locuințelor de necesitate, aparținând
domeniului public/privat al Orașului Târgu Frumos, județul Iași;
Având în vedere Procesul verbal al Comisiei privind repartizarea locuinței de
necesitate, aparținând domeniului privat al Orașului Târgu Frumos, județul Iași, înregistrat
cu nr. 37795/20.06.2019;
În baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică,
Având în vedere expunerea de motive nr. 37960/21.06.2019;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 37961/21.06.2019;
Având în vedere Raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul
Administrarea Patrimoniului, înregistrat cu nr. 37962/21.06.2019;
Având în vedere avizul emis de către Comisia economică, financiară și de
disciplină din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr.
38614/28.06.2019;
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Având în vedere avizul emis de către Comisia juridică, de învăţământ, sănătate,
familie, muncă şi protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului
local al oraşului Târgu Frumos nr. 38574/28.06.2019;
Având în vedere avizul emis de către Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism,
protecție mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului local al oraşului Târgu Frumos
înregistrat la secretariatul primăriei oraşului Târgu Frumos cu nr. 38598/28.06.2019;
Având în vedere procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului
Târgu Frumos din data de 28.06.2019
În temeiul art. 45 alin. 3 și al art. 115 alin 1 lit. b) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă acordarea locuinței de necesitate situată în oraș Târgu Frumos,
strada Petru Rareș, bl. G2, sc.B, ap. 1, parter, jud. Iași, proprietatea privată a Orașului
Târgu Frumos, către familia Ciobanu Gicu, aflată în stare urgență.
Art.2 – Acordarea locuinței de necesitate se face prin încheierea unui Contract de
închiriere, a cărui durată va fi până la depășirea situației de urgență, dar nu mai mult de 5
ani de la data semnării acestuia.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul prin
aparatul de specialitate.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica:
-

Instituţiei Prefectului Judeţul Iași;

-

Primarului oraşului Târgu Frumos;

-

Serviciului economic;

-

Compartimentului Administrarea Patrimoniului;

-

Celor vizați în actul administrativ

și va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare la avizierul și/sau prin publicare pe siteul instituției.
Președinte de ședință,

Avizează pentru legalitate,

Consilier local

Secretar

Mihai Condurache

Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 28.06.2019, cu un
număr de 16 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri
locali prezenți la ședință din cei 17 consilieri locali în funcție.
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