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Dtn 28 martle 2Ot9

Privind repartizarea unui apartament AIML vacant(apa:rtament cu 2
camere) din bloeul de locuinfe ANL situat pe s1lr. Neea Miron Pompiliu,, f,r
3A, etaj L, ap. 7, oragul $tei, jud. Bihor, d-nei IENCIU ilIIHUTA IOANA
LOREDANA.

La inifiativa primarului oraqului $tei, ing. Etalaj Gheorghe I'ulian;

AvAnd in vedere raportul de specialitate - expunere de moti're, inregistrat la

nr. L27l/2019 intocmit de d-l Hasan Andrei, consilier juridic in P:rimdria oreLgului
$tei, prin ca-re, propune aprobarea rcpartizdrii unui apartament ANL
vacant(apartament cu 2 camere) din blocul de locuinfe ANL situat pe str. Aleea
Miron Pompiliu, nr 3A, etaj 1, ap. 7, oraqul $tei, jud. Bihor, d-nei IENCIU MIIIUTA
IOANA LOREDANA.

Vlzerrd cererea de renunfare la locuinfa ANL a d-nei Pricop Maria cu nr.

2561 L8.O2.2OL9;
AvAnd in vedere Procesul Verbal al Comisiei sociale de analizS. a dosarelor nr.
1267 119.03.2019.
JinAnd cont de prevederile art. 14, alin. (1), (2) qi (7) precum 9i art. 15, afin. (2)
$i (9), lit. a) gi b) din Normele metodologice pentru punerea in aplica::e a prevederilor

Legii nr. 152/ 1998 privind infiintarea Agenfieil Nalionale pentru Locuinfe,

actualizatd;
In temeiul art. 36, alin 2, lit. ,d', alin. (6), lit. ,* , rar. 17, qi alin. (6), lit ,e" qi
ale art. art.45 din Legea nr.2tSl2OO1 privind administrafia publicd local5., cu
modifrcdrile qi completdrile ulterioare;
Consiliul Local al oragului $tei.

HotAnASr11
Art.l -

unui apartanrent ANL vacant(apartament cu
2 carnere) din blocul de locuinfe ANL situat pe str, Aleea Miron Pompiliu, nLr 3A,
etaj 1 , dp. 7, oragul $tei, jud. Bihor, d-nei IENCIU MIHUTA IOANA LOREDANA.
Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotd.rAri se
incredinfeazd" Primarul oraqului $tei, consilierul .juridic al Cons;iliului Loca] gi
Serviciul UAT din cadrul PrimS.riei oraqului $tei.
Art. 3 - Prezenta hotdrdre se comunicS. cu:
- Institufia Prefectului judefului Bihor;
Se aprob5. rcpartizarea

-

Primarul oraqului $tei;
D-na IENCIU MIHUTA IOANA LOREDAIIIA;
Serviciul UAT;
Consilierul juridic al Consiliului Local
Afisare pe site-ul Primariei;
la dosarul cu hotdrAri.
Un exem
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Hotirirea a fost a fost adoptati cu unrihimitate
totalul de 15 consilierif.
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