ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Nr. 57 din 31.03.2017
privind repartizarea unui spaţiu pentru a fi amenajat si dotat în vederea utilizarii ca locuinţă socială dnei
Gherman Vasilica Iulia
Consiliul local al orașului Tăuții Măgherăuș întrunit în ședința ordinară la data de 31.03.2017
Avand in vedere:
Cererea nr. 1895/02.03.2017 depusă de către dna. Gherman Vasilica Iulia domiciliat în localitatea Nistru str.
105, nr. 4 ap. 9
- Hotărârea Consiliului local nr. 52/2016 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale la
nivelul oraşului,
- Raportul Serviciului de asistenţă socială nr. 1895/R/17.03.2017
- Ancheta sociala nr. 1895/02.03.2017
- Avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate, activităţi sportive şi de
agrement,
Văzând că au fost îndeplinite prevederile art. 42 şi 44 din Legea locuinţei sociale nr. 114/1996
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avand în vedere prevederile Ordinului Ministerului
Economiei nr.279/2004, privind transmiterea in folosinta orasului Tautii Magherauş a unor imobile ce au
apartinut fostei mine 9 mai Nistru.
În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 2, 17 şi ale art 45 , din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare.
-

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 – Se aprobă repartizarea unui spatiu în suprafaţa de aproximativ 45 mp, situat în oraşul Tăuţii
Măgherăuş, localitatea Nistru, str. 105, nr. 4 ap. 9., spatiu asupra caruia Consiliul Local are un drept de uzufruct, pentru
a fi amenajat si utilizat ca locuinţa sociala, dnei Gherman Vasilica Iulia, avand domiciliul în oraşul Tăuţii Măgherăuş,
localitatea Nistru, str. 105, nr. 4 ap. 9.
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
- Serviciul asistenţă sociala
- dnei Gherman Vasilica Iulia
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