
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii de locuinţe sociale îndreptăţiţi să primească o locuinţă în anul 2008 

        
    
     CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;
Având în vedere expunerea de motive a consilierilor locali;
Având în vedere raportul de specialitate al serviciului Spaţiu locativ nr. 33/I.13/17.03.2008;
    Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local sector 4;
 Ţinând cont de prevederile art.14, alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.74/2007 privind
asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
 În conformitate cu art.43 din Legea locuinţei nr.114/1996, republicată şi art.21 din Hotărârea
Guvernului nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii locuinţei
nr.114/1996;
 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, şi alin.(4) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

    Art.1 - Se aprobă lista cuprinzând solicitanţii de locuinţe sociale îndreptăţiţi să primească o
locuinţă în anul 2008 în ordinea de prioritate constituită în baza punctajelor
şi criteriilor stabilite prin H.C.L. sect.4 nr.15/23.02.2006, conform anexei 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2 - Persoanele şi familiile cuprinse în listă pot primi o locuinţă în anul 2008, în limita
locuinţelor avute la dispoziţie în acest scop, luându-se în considerare atât locuinţele libere din
fondul de stat existent cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de
investiţii cuprinse în programele de construcţii locuinţe sociale, numai în condiţiile în care
acestea nu sunt solicitate sau nu sunt acceptate de către familiile sau persoanele evacuate sau
care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari.

 Art.3- Propunerile şi aprobările de repartizare a locuinţelor se vor efectua numai cu
reanalizarea situaţiei locative a fiecărui solicitant în cadrul Comisiei de analiză a solicitărilor de
locuinţe  constituită prin Dispoziţia
nr.53/17.01.2005, după prezentarea actelor justificative reactualizate, cu audierea solicitantului
şi, dacă este cazul, cu luarea la cunoştinţă de către acesta a prevederilor din Anexa nr.1 la
Legea locuinţei nr.114/1996 cu privire la exigenţele minimale pentru locuinţe.

 Art.4 -Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Comisia constituită prin Dispoziţia
nr.53/17.01.2005, Serviciul Spaţiu locativ şi cu altă destinaţie, Serviciul Electoral, Monitorizare
acte administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 31.03.2008. 
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