ROMANIA
ruDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMU{EI TARCAU

H O TARARE
privind aprobarea listei de repartizare
ANL Crivaia

a apartamentelor disponibile din Blocul

Consiliul local al comunei Tarcflu, judelul Neam!;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 15217998, republicat[, privind infiinlarea Agenfiei Nalionale
pentru Locuinle, cu modificdrile qi completdrile ulterioare qi ale Hot[rArii nr. 962 din 27 septembrie 2001,
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. l52lI99B,
republicati, privind infiin{area Agenliei Nalionale pentru Locuinfe, cu modific[rile gi complet[rile
ulterioare;

Urmare a disponibilizdrii unui apafiament cu doud camere in Blocul ANL Crivaia;
Avdnd in vedere faptul cd lista de prioritbli intocmitd de comisia sociald constituitb la nivelul
primdriei in vederea soluliondrii cererilor de atribuire a unei locuinfe in inchiriere in cadrul Blocului ANL
Crivaia formulate de cltre tineri, listi aprobat6 de cltre Consiliul local al comunei Tarcbu prin Hotdrdrea nr.
64 din28 noiembrie2014, nu a fost contestati;
Ydzirnd expunerea de motive a viceprimarului comunei, proiectul de hotir6re anexat qi referatul
nr. 1782104.03.2015 al asistentului social prin care se propune repartizarea apartamentului disponibil din
Blocul A.N.L, pebaza listei de priorit6fi actualizate;
lindnd cont de prevederile legale din care rezultd cd lista de reparlizare a locuinfelor A.N.L. se
intocmeqte prin preluarea solicitanfilor din lista de prioritate qi se aprobb de c[tre consiliul local, precum gi

de criteriile stabilite la nivel local de analizd, separatd a cererilor formulate pe apartamente cu dou6,
respectiv trei camere;
Cu avizul comisiilor de specialitate pe dornenii de activitate ale consiliului local;
fn temeiul art. 36 alin. (1), alin. (9) 9i ale art, 45 alin. (1) din Legea administraliei publice locale
nr. 2I 5 12001, republicatd, cu modifi cirile gi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:
Art. 1 Aprobi lista de repartizare a apartamentelor cu doui camere disponibile din Blocul
A.N.L. Crivaia destinate inchirierii prevlzuti in anexi.
Lrt.2 (1) Lista de repartizare, prevdzute in anex[, poate fi contestat[ in termen de7 zile, dela
afiqarea acesteia la sediul institufiei gi pe pagina proprie de inte,rnet.

(2) Contestafiile depuse se vor inregistra in registrul general de intrare-iegire al primdriei gi
vor fi solulionate de cdtre primarul comunei in termen de 15 zile.
Art.3 (1) Repartizarea efectivd a apatlamentului disponibil din Blocul ANL Crivaia se va realiza
de cdtre primarul comunei Tarc[u, care va inmAna o repartifie - conform modelului prevdzut
in anexa nr.2 - persoanei din lista prevbzutd in anexa nr. 1, dupd expirarea termenului de
contestare prevdztrtlaart.2 gi dupd solufionarea eventualelor contestafii formulate;
(2) Beneficiarul inscris pe lista de repartizare are obliga{ia de a reconfirma criteriile de
selecfie pAnd la data primirii reparti{iei sub sancfiunea pierderii dreptului de a primi
apartamentul spre ?nchiriere in Blocul ANL;
Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta hotdrdre primarului comunei qi Instituliei
Prefectului judelului Neam!, in vederea exercitArii controlului de legalitate, autoritdlilor gi
persoanelor interesate, aducdnd-o la cunogtinld publicd prin afigaj la sediul primdriei.
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Nr. 20 din 26 martie20lS
Numdr consilieri locali in functie 13
Hotdrdrea a fost adoptatd in gedinla ordinard a Consiliului local al comunei Tarcd
cu un numf,r de 12 voturi pentru, 0 ablineri gi 0 voturi impotrivd din totalul de 12 consilieri prezenfi
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LISTA DE REPARTIZARE A APARTAMENTELOR DISPONIBILE
iN aLOCUL ANL CU 18 APARTAMENTE DESTINATE 1NCHIRIERII
Nr.

Nr,

Nume si prenume solicitant

crt.

1

dosar/
cerere

Juncu Georgiana - Ldcrdmioara

5285

Data depunerii
cererii

Punctaj
total
obtinut

Observa!ii

20.08.2014

40

2 CAMERE
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REPA RTITIE
a Consiliului local al comunei

in baza HotdrArii nr.
Tarcdu s-a repartlzat cu

titlu

Blocul A.N.L. din punctul

Crivaia,

localitatea Tarcdu, judeful

in

situat

Neam!,

respectiv apartamentul

doamnei/domnului

nr._

camere

de inchiriere un apaftament cu

amplasat IaParterlE'taj

_,

scara

cu o supraffid de

_

mp.

Prezenta repartilie constituie actul justificativ de bazd pentru incheierea

contractului de inchiriere a apartamentului.

Primarul comunei Tarcdu,
Iulian Gdind

