ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 251 din 31.10.2019
Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spațiul cu destinatie locuinţa socială
situat in loc. Nistru, str. 105, nr.4, ap. 4
Consiliul local al orasului Tautii Magherauş întrunit in şedinţa, ordinara din data de 31.10.2019
Avand in vedere:
- Cererea nr. 13527/10.10.2019depusă de către Muntean Alexandra.
- Hotărârea Consiliului local nr. 52/2016 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale
la nivelul oraşului,
- Ancheta sociala nr. 13527/R/11.10.2019 a compartimentului de asistenţă socială şi raportul de
specialitate a compartimentului asistenta sociala nr. 13562/11.10.2019.
- Avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate, activităţi
sportive şi de agrement,
- avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii nr
52/2003, transparenta decizionala în administratia publica;
Văzând că au fost îndeplinite prevederile art. 42 şi 44 din Legea locuinţei sociale nr. 114/1996
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 1, alin. 2, alin 3 lit c din OUG 57/2019
privind Codul Administrativ.
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 – Se aprobă prelungirea închirierii pe o perioada de 5 ani de catre dl Muntean Bogdan Ioan și
d-na Muntean Alexandra cu domiciliu în Nistru str.105 nr.4, ap.4, a spatiului utilizat de acesta conform
contract nr 7433/30.10.2019, spatiu situat în Nistru str.105 nr.4, ap. 4, pentru a-l utiliza ca spatiu locuinta
sociala, spatiu asupra caruia Consiliul Local are un drept de uzufruct.
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi încheierea contractului se încredinţează
primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş, dl Anton Ardelean, prin compartimentul asistenta sociala.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectul judeţului Maramureş
- Primarul oraşului Tautii-Magheraus;
- Compartimentul juridic;
- Compartimentul asistenţă socială,
- D-lui Muntean Bogdan Ioan,
- D-nei Muntean Alexandra.
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