ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 223 din 21.12.2020

privind repartizarea unui spaţiu pentru a fi amenajat si dotat în
vederea utilizarii ca locuinţă socială d-lui Godja Florin Adrian
Consiliul local al orasului Tautii Magherauş întrunit in şedinţa, ordinara din data de 21.12.2020
Avand in vedere:
- Cererea nr. 13.349/03.12.2020 depusă de către Godja Florin Adrian.
- Hotărârea Consiliului local nr. 52/2016 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale
la nivelul oraşului,
- Ancheta sociala nr. 13349/R/03.12.2020 a compartimentului de asistenţă socială şi raportul de
specialitate a compartimentului asistenta sociala nr. 13763/03.12.2020.
- Referatul de aprobare al primarului orașului Tăuții Măgherăuș,
- 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 repartizarea unui spatiu asupra caruia Consiliul Local are un drept de uzufruct,
pentru a fi amenajat si utilizat ca locuinţa sociala d-lui Godja Florin Adrianț, având domiciliu în oraşul Tăuţii
Măgherăuş, str. 102 nr. 77 , ap. 16. Spatiul este situat în curtea fostului sediu minier Nistru, spatiu aflat în
stare bună , situat în Nistru str.105 nr. 2 ap. 2 în suprafaţa de aproximativ 66 mp .
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi încheierea contractului se încredinţează
primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş, dl Marinescu Dumitru, 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 Godja Florin Adrian.
Președinte de ședință,
Ardelean Anton
Contrasemnează Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate
Nr.223 din 21.12.2020
5ex.CL/BCI

