
ROMANIA
ruDETULNEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLII{EI TARCAU

HOTARARE
privind aprobarea listei de repartware

a apartamentelor disponibile din Blocul ANL Crivaia

Consiliul local al comunei Tarcluo jude{ul Neam{;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 15211998, republicatd, privind infiinlarea Agen{iei Nationale

pentru Locuinfe, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare qi ale Hot[rdrii nr. 962 din 27 septembrie 2001,

privind aprobaroa Normelor metodologioe pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii w. 15211998'

republicatd, privind infiin{area Agenliei Na}ionale pentru Locuin}e, cu modificdrile qi complet[rile
ulterioare;

Analizdnd cererea doamnei Grasu Anca-Andreea, domiciliatb in comuna Tarcdu, sat Tarc6u, judelul

Neam(, care solicitd atribuirea in inchiriere a unui apafiament in Blocul ANL;
in condiliile in care, conform referatului comisiei sociale, existd un apartament disponibil cu doui

eamere in blocul ANL qi solicitantul indeplinegte condiliile pentru a i se rcparliza in inchiriere aoest

apartament disponibil;
Ydzdnd e*pun"rea de motive a viceprimarului comunei, proiectul de hotlrdre anexat qi dosarul

solicitantului intocmit la nivelul primlriei;
Cu avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local;

in temeiul art.36 alin. (1), alin. (9) qi ale art. 45 alin. (1) din Legea administraliei publice locale

nr. 27 5 1200 1, republicatd, cu modifi cirile gi completdrile ulterioare,

HorAnA$TE:

Art. 1 Aprob[ lista de repartizare a apartamentelor cu doui camere devenite disponibile din Blocul

A.N.L. Crivaia destinate inchirierii prevdzutdin anexa nr. 1.

Art,2 (1) Lista de repartizare, prevdzute in anexd, poate fi contestat[ in termen de 7 zile, de la

afigarea acesteia la sediul institutiei;

(2) Contestafiile depuse se vor inregisha in registrul general de intrare-ieqire al primdriei qi

vor fi solufionate de cdtre primarul comunei in termen de 15 zile'

Art. 3 Repartizarea efectivd a apartamentelor se va rcaliza de c[tre primarul comunei Tarcdu, care

va inmdna o repartifie - conform modelului prevdztrt in anexa nr. 2 persoanei previzute in

anexa nr. 1 dupi solulionarea eventualelor contestafii formulate'

Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta hotdr6re primarului comunei 9i Instituliei

prefectului judefului Neam{, in vederea exercitlrii controlului de legalitate, autoritlfilor qi

persoanelor interesate, la cunoqtin![ publicd prin afiqaj la sediul primdriei.

Nr. 58 din27 septembrie 201.7

Numdr consilieri locali infunclie 13

Hot6rdrea a fost adoptatd in qedinla ordinard a Consiliului local al comunei Tarcdu

cu un numf,r de 1l voturi penfiu, 0 ablineri qi 0 voturi impotriv[ din totalul de 11 consilieri prezenli

Contr as emne az d pentru I egalit at e,
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'..i.llt',,*. Anexa 1

brdaho 58 din 27,0s.2017
l/ \nr,

LISTA DE REPARTIZARE A APARTAM
. \.r,jr

i"DISPONIBILE

iN eLoCUL ANL CU 18 APARTAMENTE DESTINATE INCHIRIERII

REPARTITIE

in baza Hotdrdrii nr. a Consiliului local al comunei

Tarcdu s-a repartizat cu titlu de inchiriere un apartament cu camere in situat

Blocul A.N.L. din Punctul

doamnei/domnului

Crivaia, localitatea Tarcdu, judegul Neam!,

, respectiv apartamentul

nr._ amplasat laParlerlBtai 
-, 

scara cu o suprafald de 

-- 

*P.

Prezenta repartilie constituie actul justificativ de bazd pentru incheierea

contractului de inchiriere a aparlamentului.

Primarul comunei T arcdu,
Iulian Gdind

Nr,
crt.

Nume si prenume solicitant
Nr.

dosar/
cerere

Data depunerii
cererii

Punctaj
total

ob{inut
Observatii

1 GRASU ANCA-ANDREEA 6.952 29.08.2017 39 2 CAMERE


