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C O N S I L I U L  L O C A L  
 

HOT�RÂRE 
 

Nr. 71 din 07.06.2007  
 

Privind aprobarea listei de acces �i a listei de repartizare a locuin�elor 
pentru tineret destinate închirierii 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 

Examinând procesele verbale ale comisiilor speciale constituite în vederea analiz�rii 
dosarelor în vederea accesului la o locuin�� construit� din fonduri ANL �i expunerea de 
motive nr. 106531 din 06.06.2007 întocmit� de Serviciul Public de Asisten�� Social� �i 
înaintat� de Primarul municipiului Roman; 
 V�zând avizul favorabil nr. 19 din 07.06.2007 al Comisiei pentru administra�ie 
public� local� �i sport, precum �i avizul pentru legalitate nr. 9525 din 07.06.2007 dat de 
c�tre secretarul municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare privind înfiin�area Agen�iei Na�ionale pentru Locuin�e, ale art. 15 din H.G. nr. 
592/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare prevederilor 
Legii 152/1998 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i ale art. 36, alin 2, lit. 
„d” �i alin. 6, lit. „a”, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 R privind administra�ia public� local�; 

În temeiul art. 45,  din acela�i act normativ: 
 

HOT�R��TE: 
 

Art. 1 Se aprob� lista solicitan�ilor care au acces în anul 2007 la locuin�ele 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 integrant� din prezenta hot�râre. 

 
 

Art. 2 Se aprob�  lista de repartizare a locuin�elor construite din fondurile A.N.L. 
situate în municipiul Roman, bl. 9 din strada Tudor Vladimirescu , potrivit anexei II la 
prezenta hot�râre. 

 

Art. 4 Primarul municipiului Roman prin comisia de repartizare a locuin�elor ce 
func�ioneaz� în cadrul aparatului de specialitate va urm�ri modul de atribuire a locuin�elor.  

 

Art. 5 Hot�rârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului 
Roman, persoanelor �i autorit��ilor interesate. 
 
 
 

 Pre�edinte de �edin��,     Contrasemneaz�, 
  Consilier                        Secretar 
          Ing. Neculai IFTIMIE                                   Jurist Gheorghe CARNARIU  


