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H O T Ă R Â R E nr.20 

privind "Repartizarea locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate" 
 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` 
din data de 27 februarie 2014, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din 
totalul de 13 [n func\ie, lipsă fiind dl.consilier local Traşcă Flavius Iulian. 

{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, 
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost aleasă pre]edinte de ]edin\` 
dna.Braneci Niculina; 

{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de 
avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti. 

V`z@nd referatul de specialitate nr.3320/24.03.2014 prin care se propune repartizarea 
locuinţelor ce urmează a fi atribuite prin închiriere persoanelor evacuate din casele 
naţionalizate, în conformitate cu lista solicitanţilor aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.6/2014. 

În aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/16.11.2012 privind aprobarea criteriilor 
pentru repartizarea locuinţelor  sociale destinate persoanelor care se încadrează în 
prevederile legale, precum şi chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din 
locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 

Având în vedere prevederile  HCL nr.6/27.02.2014, anexa nr. 1, ce stabileste 
persoanele indreptatite a primi locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care 
urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate proprietarilor initiali, şi Hotărârea 
Consiliului Local nr. 18/2014; 

|in@nd cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind 
asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari modificată de Legea nr. 84/2008 şi de 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2008, ale art.43 şi anexa nr.1 ale Legii 
nr.114/1996 - legea locuinţei modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
20/2008, precum şi dispoziţiile HG 1275/2000, art. 22 actualizata, anexa B, ce stabileste 
raportul dintra numarul membrilor familiei solicitante si numarul de camere al unitatii 
locative; 

În baza art.36 alin.(6), art.39 alin.(1) şi art.45 din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
]i ale Legii nr.52∕2003 privind transparenţa decizională. 

Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor locali prezen\i, 
respectiv voturi "pentru" = 9, abţineri=1-dna consilier local Ghimiş Valentina, respectând 
prevederile art.46 din Legea nr.215/2001, cumodificările şi completările ulterioare, 
dl.consilier local Noaje Alexandru Petre şi dna.consilier local Nicolăescu Sanda Lucia nu 
votează. 

În temeiul art.45 alin.1, coroborat cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, 
adoptă următoarea 
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H O T Ă R Â R E 
 

Art.1 – Se aprob` lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere a locuinţelor  
sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari, persoanelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
6/2014, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 -  Contractele de închiriere şi procesele-verbale de predare-primire vor fi 
încheiate de compartimentul gospodărie comunală. 

Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul oraşului Băile Olăneşti prin 
intermediul Viceprimarului şi compartimentelor de specialitate. 

Hotărârea se comunică Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul 
prim`riei, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare]i pe SITE-ul institu\iei. 
           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Niculina Braneci 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

                         p.SECRETAR, 
             c.j.Enache Denisa Elena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B`ile Ol`ne]ti, 27 martie 2014. 


