ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 38 din 28.02.2017
privind modificarea Criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate
în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru
tineri, destinate închirierii aprobate prin H.C.L. nr. 118/2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 3227 din 22.02.2017 iniţiată de către
Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 3228 din 22.02.2017 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. 14 din 28.02.2017 al Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 39 din
22.02.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 3589 din
28.02.2017 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi ale H.G. nr. 251/2016 privind modificarea şi completarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 962/2001 precum şi ale art. 36 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă propunerile de „Criterii pentru stabilirea ordinii de
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor
pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Roman”, conform anexei la
prezenta hotărâre;
Art. 2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează şi
se modifică corespunzător anexa nr. 3 la Regulamentul privind cadrul,
modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a
locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea, exploatarea şi
închirierea acestora, aprobat prin H.C.L. nr. 118/18.06.2009 și completat;
Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
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Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației
Publice, în vederea avizării, în condiţiile legii, precum şi persoanelor şi
autorităţilor interesate;
Art. 5. Forma finală a criteriilor se va adopta după obţinerea avizului
legal de la Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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