PROIECT

ROMÂNIA

AVIZAT:

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de
închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, întocmită în
baza Listei de priorităţi finală pentru acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.200/30.06.2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la
nr.2.267/17.01.2022;
- raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu,
înregistrat la nr.2.551/18.01.2022;
- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;
- avizul comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile Legii nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.55/24.06.2021, prevederile Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Hotărârii Consiliului
Local nr.200 din 30 iunie 2021 privind aprobarea Listei de priorităţi finală pentru
repartizarea locuinţelor, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 ani pentru anul 2021 și
prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.523/2018 privind aprobarea Regulamentului
Comisiei sociale de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru
tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea şi închirierea acestora, aflate
pe raza Municipiului Giurgiu.
În temeiul art.139, alin.(3), lit.„g” şi art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de
închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. În cazul neprezentării la data repartizării locuinţelor, vor fi preluaţi din Lista
de priorităţi următorii solicitanţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

2

Art.3. Se aprobă afișarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în
regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe după aprobarea
acesteia, la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, precum și pe site-ul autorității locale
– www.primariagiurgiu.ro.
Art.4. Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor se vor adresa Primarului,
în termen de 7 zile de la afişarea listei.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu
și Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,

Sîrbu Adelina - Veronica

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 27 ianuarie 2022
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Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi
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