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HOTĂRÂRE 
 

Nr. 103 din 26.10.2006  
 

Privind aprobarea listei de acces şi a listei de repartizare a locuinţelor 
pentru tineret destinate închirierii 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând procesele verbale ale comisiilor speciale constituite în vederea analizării 
dosarelor în vederea accesului la o locuinţă construită din fonduri ANL şi expunerea de 
motive nr. 94153 din 20.10.2006 întocmită de Serviciul Public de Asistenţă Socială şi 
înaintată de Primarul municipiului Roman; 
 Văzând avizul favorabil nr. 20 din 26.10.2006 al Comisiei pentru administraţie 
publică locală şi sport, precum şi avizul pentru legalitate nr. 95545 din 27.10.2006 dat de 
către secretarul municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 cu modificările şi completările 
ulterioare privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ale art. 15 din H.G. nr. 
592/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare prevederilor 
Legii 152/1998 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 38, alin 2, lit. 
„d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

În temeiul art.46, pct.1 din acelaşi act normativ: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă lista solicitanţilor care au acces în anul 2006 la locuinţele pentru 
tineri, destinate închirierii, pe baza criteriilor restrictive aprobate prin H.C.L. Roman nr. 34 
din 31.03.2006 potrivit anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Se aprobă repartizarea locuinţelor  pe instituţii potrivit anexei II la prezenta 
hotărâre. 

 

Art. 3 Se aprobă  lista de repartizare a locuinţelor construite din fondurile A.N.L. 
situate în municipiul Roman, str. Ştefan cel Mare, bl. M 8”, sc. C şi sc. D şi bl. 9 din Aleea 
Tudor Vladimirescu potrivit anexei III la prezenta hotărâre. 

 

Art. 4 Primarul municipiului Roman prin comisia de repartizare a locuinţelor ce 
funcţionează în cadrul aparatului de specialitate va urmări modul de atribuire a locuinţelor.  

 

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului 
Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează, 
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