ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr.154 din 31.10.2022
privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spațiul cu destinatie de locuinţa socială
situat in loc.Nistru, str.105 nr.24, ap.10
Consiliul local al Orasului Tautii-Magherauş, întrunit in şedinţa ordinară din data de 31.10.2022
Având in vedere:
- Cererea nr.12196 din 04.10.2022, depusă de către dl Vitan Florin;
- Referatul de aprobare al Primarului orașului Tăuții-Măgherăuș;
- Hotărârea Consiliului local nr. 132 din 29.09.2021, privind aprobarea criteriilor de repartizare a
locuinţelor sociale la nivelul oraşului Tăuții-Măgherăuș;
- Ancheta socială nr. 12196 din 06.10.2022 şi Raportul de specialitate nr. 12351 din 07.10.2022 ,
ale Compartimentului de Asistență socială;
- Prevederile art.42 şi art.44 din Legea locuinţei sociale nr.114/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Orașului Tăuții-Măgherăuș;
- Avizul Secretarului general al Oraşului Tăuţii-Măgherăuş, văzând că au fost îndeplinite prevederile
Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.1, alin.2 lit.d), alin.7 lit.q) din O.U.G nr.57/2019, privind
Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă prelungirea închirierii, pe o perioada de 5 ani, de catre dl Vitan Florin, având domiciliul în
loc.Nistru str.105 nr.24, ap.10, a spațiului utilizat de către aceasta conform Contractului de închiriere
nr.10014 din data de 05.10.2017, spatiu situat în loc.Nistru str.105 nr.24, ap.10, pentru a-l utiliza ca spatiu cu
destinație de locuință socială.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi încheierea Actului adițional se încredinţează Primarul
Oraşului Tăuţii-Măgherăuş, prin Compartimentul de Asistență socială.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectul - Judeţul Maramureş;
- Primarului Oraşului Tăuții-Măgherăuș;
- Compartimentului Juridic;
- Compartimentului de Asistenţă socială;
- D-lui Vitan Florin;
- Se va aduce la cunoștință publică prin afișare/publicare.

Președinte de ședință,
Mărieș Bogdan - Ioan
Contrasemnează Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate
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