PROIECT

ROMÂNIA

AVIZAT:

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE

privind schimbarea locuinţelor atribuite unor chiriaşi cu alte locuinţe rămase
vacante pe perioada exploatării acestora, din categoria „Locuinţe pentru tineri
destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de
Agenţia Naţională pentru Locuinţe” în Municipiul Giurgiu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la
nr.13.680/23.03.2022;
- raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Fond Locativ,
înregistrat la nr.14.072/25.03.2022;
- procesul - verbal al Comisiei Sociale pentru analizarea dosarelor pentru
locuinţele aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Giurgiu, înregistrat sub nr.13.527/23.03.2022
- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;
- avizul comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat;
- prevederile art.8, alin.(6) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției
Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
prevederile art.15, alin.(19) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001 şi
modificate prin Hotărârea Guvernului nr.1174/28.10.2021.
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.„c”, alin.(7), lit.„q”, art.139, alin.(3), lit.„g”
și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă schimbarea locuinţelor atribuite unor chiriaşi cu alte locuinţe
rămase vacante pe perioada exploatării acestora, de aceeaşi categorie, în regim de
închiriere, pe termenele şi cu chiriile prevăzute de lege, construite prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Giurgiu, persoanelor fizice prevăzute
în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Giurgiu să semneze contractele
de închiriere ce urmează a fi perfectate.
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Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,
Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Fond Locativ, Direcţiei Economice şi Direcției
Juridice și Administrație Locală – Biroul Juridic din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Giurgiu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,

Funieru Cătălin

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 31 martie 2022
Nr. 110

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi
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