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Din 24.11.2015

Privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate

inchirierii. construite din fonduri ANL

consiliul Local al oragului ungheni, intrunit in gedinJd ordinari din data de 24

noiembrie 20i5,

Avand in vedere referatul de aprobare nr.6879118.11,2015, intocmit de primarul orasului

Ungheni si raportul de specialitate nr.6880/18.11.2015 intocmit de Comisia Sociala de analiza

si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii,constituite

in baza Legii nr.152/1998 privind infiintarea A.N.L.,reactualizata pin Dispozitia

7'73102.09.2013.

In conformitate cu prevederile art.8, alin-lJ -fi 4.di" Legea nr.l52/1998, republicata,

privind infrintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, art.l 5 alin.7 din Hotararea Guvemului

w.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a

prevederilor Legii nr.l52l1998, modiftcata prin Hotararea Guvemului nr.165/2008 si Titlului

IX, Capitolul V contractul de locatiune din Codul civil;

Potrivit Hotararii Consiliului Local al orasului Ungheni nr.49115.12.2006 Arexa 2 cu

lista cuprinzand acte justificative pe cars solicitantii de locuinte trebuie sa le prezinte in

vederea analizarii cererilor, Hotararii consiliului Local nt.42125 .10.2006 Anexa I privind

propuneri de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte

si repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii'

In temeiul art-36, ali.r..Z,lit.c, alin.5, lit.b, coroborat cu alin.6, lit.a, pct.l7, art.45, alin.3

din Legea nr.215/2001, republicat4 privind administrafia publica locala;

T{OTARA$TE:



Art.l Se aproba lista de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuinte destinate

inchirierii, construite din fonduri ANL, conform anexei nr.1 care face parte integranta din

prezenta hotarare.

Art.2 Se imputemiceste primarul otasului Ungheni sa semneze contractui de inchiriere

pentru locuintele identificate la art.l.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului judetului Mures,

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mwes,

- Comisiei Sociale de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a

locuintelor pentru tineri,

- Serviciuluifinanciar-contabil,

- Se afiseaza la sediul Primariei oragului Ungheni'

Adoptata in Ungheni, la data de 24 noiembrie 2015
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