lE
ll

JUDETUL BILA,$O\'

CO\IUNA HALCHIU

PROIECT

dL.J#L

DE HOTARARE

privind aprobarea Listei cu solicitantii indrepti(iti si primeasci locuinfi sociali, pentru
unititile locative situate in Satu Nou, strada Feldioarei, nr.64A, construite prin
Programul-pilot ,,Locuin(e sociale pentru comunitifile de romi"
Autoritatea executivd reprezentatd prin dl.Ioan Gdrbacea in calitate de Primar,
Jin6nd cont de Procesul Verbal nr.3200113.04.2021 al Comisiei speciale de
analizare a dosarelor, in conformitate cu prevederile HCL Hdlchiu nr. 39128.10.2016
privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare gi a actelor justificative pentru
intocmirea listei de prioritdli, in vederea acorddrii unei locuinle sociale construite prin
Prograrnul-pilot ,,Locuin{e sociale pentru comunitAlile de romi" gi ale HCL Hdlchiu
nr.16127 .02.2018 privind aprobarea rnodelului de contract de inchiriere pentru unitilile
locative situate in localitatea Satu Nou, str.Feldioarei, nr. 64A;
Avdnd in vedere prevederile art.12-14 din H.G. w.123712008 privind aprobarea
Programului-pilot ,,Locuinfe sociale pentru comunitdlile de romi"; ale art.43-45 din Legea
nr.11411996 privind locuinlele, cu modificirile qi cornpletdrile ulterioare, ale cap.V
Contract de loca(iune din Codul Civil
In temeiul art.87, alin.5, art.129 alin.1, alin.2 lit.d qi alin.7 lit.b gi q, art.l39
alin.2, lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.l, lit.a qi art 243 alin.l lit.a din OUG nr.5712019
privind Codul administrativ, , cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
Consiliul Local al Comunei HElchiu

HOTARA$rE

Art.l Se aprobd propunerile Comisiei speciale de analizare a dosarelor pentru
locuin{d sociald, pentru unitetile locative situate in Satu Nou, strada Feldioarei, w.64A,
construite prin Programul-pilot ,,Locuin{e sociale pentru comunitSlile de rorni", astfel:
Anexa
lista beneficiari pentru a primi o locuintd social5
Anexa II
lista cererilor/dosarelor respinse pentru neindeplinirea condiliilor de
eligibilitate stabilite prin HCL H6lchiu nr.3912016, Anexa2, pct.I criterii de acces
la o locuin{d sociald gi art.12 din H.G. nr.1237 12008
Anexele I gi II fac parte integranti din prezenta hotlrdre.
Art.2 Se aprob[ Lista cu solicitanlii indreptili{i sI primeasci repartitie pentru
locuin!6 social5, conform Anexei III, care face parte integrant6 din prezenta hotirAre.
Art.3 Se imputemicegte Primarul Comunei Hilchiu si incheie contract de
inchiriere cu beneficiarii Anexei 3 din prezenta hotardre, in condiliile stabilite prin HCL
HSlchiu nr. 16/27 .02.2018 privind aprobarea modelului de contract de inchiriere.
Art.4.Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se imputernicegte
Primarul Comunei Hllchiu prin compartimentele de specialitate.
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REFERAT DE APROBARE,.\ PROIECTUL DFHOTARA,RE AI, CONSILIULUI LOCAL

privind aprobarea Listei cu solicitanfii indreptififi si primeasci locuinfi sociali,
pentru unitifile locative situate in Satu Nou, strada Feldioarei, nr.64A, construite
prin Programul-pilot ,,Locuinfe sociale pentru comuniti(ile de romi"
Av6nd in vedere Procesul Verbal nr.3200/13.04.2021 al Comisiei speciale

de analizare a dosarelor,

in

conformitate cu prevederile HCL Hdlchiu nr.

39128.10.2016 privind aprobarea regulamentului,
actelor justificative pentru intocmirea listei de

locuinJe sociale construite

prin

a criteriilor de acordare gi

prioritili, in

a

vederea acorddrii unei

Programul-pilot ,,Locuinle sociale pentru

comunitSlile de romi" Ei ale HCL Hilchiu nr.16127.02.2018 privind aprobarea
modelului de contract de inchiriere pentru unitA(ile locative situate in localitatea
Satu Nou, str.Feldioarei, nr. 64A;

In

temeiul prevederilor art 136 din OUG

nr 5712019 privind

Codul

administrativ, imi exprim initiativa de promovare a proiectului de hotarare anexat

INITIATOR

HALcHTU

R,\PORT DE SPI]CIAI-ITATE PENTRU PROIECI'UL DE HOTARARE
AI, CONSILILUI LOCAL

Subsemnata, Ceicu Claudia, secretar

al

Comunei Hdlchiu, propun

Consiliului Local Halchiu, adoptarea unei hotArari pentru aprobarea Listei - cu
solicitan{ii indreptiliJi
situate

in

si

primeasc6 locuin(6 sociale, pentru unitd(ile locative

Satu Nou, strada Feldioarei, nr.64A, constmite prin Programul-pilot

,,LocuinJe sociale pentru comunitAlile de romi"

JinAnd cont de Procesul Verbal nr.3200113.04.2021 al Comisiei speciale

de analizare a dosarelor,

in

conformuitate cu prevederile HCL Hilchiu nr.

39128.10.2016 privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare qi a

actelor justificative pentru intocmirea listei de prioritafl,

in

vederea acorddrii

unei locuinle sociale construite prin Programul-pilot ,,Locuinle sociale pentru
comunitalile de romi";

Av6nd in vedere prevedeile: art.12-14 din H.G. nr.123712008 privind
aprobarea Programului-pilot ,,Locuinte sociale pentru comunitafle de romi"; ale

arl.43-45

din Legea nr.1l4l1996 privind

locuintele,

cu modificirile qi

completdrile ulterioare, ale cap.V Contract de locatiune din Codul Civil precum
gi ale art.87, alin.5, art.l29 alin.l, alin.2 lit.d qi alin.7 lit.b gi q, art.l39 alin.2,

lit.g, art.l54 alin.1, art.l96 alin.1, lit.a Ei art243 alin.1 lit.a din OUG nr.5712019
privind Codul administrativ, cu modificarile gi completdrile ulterioare
Consider cA este oportun adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentatA.
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