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Privind repartizarea locuin(elor cu chirie (convenabile) libere aflate in domeniul privat al

Municipiului Motru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

Avdndtn vedere:

Prevederile Legii nr.1l4l1996 privind locuinfele, cu modificirile gi completlrile ulterioare;
H.G. nr. 127512000 pentru aprobarea normelor metodologice privind punerea in aplicare a

prevederilor legii nr. I I 4 / 199 6, actualizatil;
O.U.G.nr. 4011999 privind protecfia chiria;ilor gi stabilira chiriei pentru spafiile cu destina{ia de
locuin[e, cu modificirile qi completdrile ulterioare;
Regulamentul privind criteriile de analizd ;i solufionare a cererilor de atribuire a locuin(elor
convenabile, administrarea, exploatarea qi inchirierea acestora, aprobat prin H.C.L. nr.
44129.03.2018;
Procesul verbal nr.42562129.11.2022 incheiat cu ocazia intrunirii in gedin{i de lucru a comisiei
de analizil a cererilor de locuin{e cu chirie(convenabile) din fondul locativ al Municipiului Motru;
Prevederile art. 129 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificlrile gi

completdrile ulterioare;
Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor
normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Referatul de aprobare;
Raportul de specialitate;
Proiectul de hotlr6re;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

in temeiul prevederilor art. 139, alin.l din O.U.G.nr. 57t20lg privind Codul administrativ,
cu modificirile qi completirile ulterioare;

HOTARASTE:,

Art. 1. Se aprobi procesul verbal al comisiei de analizi a cererilor de locuin{e cu chirie
(convenabile) din fondul locativ al Municipiului Motru nr.42562129.11.2022, conform anexei la
prezenta hotlrflre.

Art.Z, Se aprobi repartuarea , in vederea inchirierii , a 4 (patru) locuin(e convenabile
devenite libere, aflate in domeniul privat al Municipiului Motru, in favoarea solicitan{ilor
de locuinfe aflafi pe lista de prioriti{i pentru anul 2022, aprobati prin H.C.L.nr.
32128.04.2022, dupi cum urmeazi:

l.l Domnului Ibf,nescu Adrian i se repartizeazd apartamentul 21, cu patru camere,
situat in Bloc 15, scara 2, parter, Aleea Daliilor.

1.2 Doamnei Matei Mariana i se repartueazil apartamentul29, cu doul camere, situat
in Bloc B2G, scara 3, etaj 4, Aleea Muncii nr.3.

1.3 Domnului Pruteanu Alexandru i se repartrzeazd apartamentul 20, cu o cameri, tip
garsonieri, situatin Bloc Hl1, scara l, etaj 4, Strada Macului nr. 18.

1.4 Domnului Baraga Cristian Constantin i se repartizeazd apartamentul 18, cu o
camerl, firi bucitlrie, situat in Bloc 18, scara 1, Strada Tineretului nr. 6.

Art.3. Contractele de inchiriere pentru spa(iile cu destinafia de locuin{I repartizate
conform art. 1, vor fi incheiate qi urmlrite de S.C.Direc(ia Publicl Motru S.A.



Art.4. Prevederile hotir0rii vor fi duse la indeplinire de Serviciul C.S.P.L.P.P.M. din
cadrul Primlriei Municipiului Motru qi S.C.Direc{ia Publicl Motru S.A.

Art.S. Hotirirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institu(iei Prefectului,
Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primiriei Municipiului Motru qi Direc{iei Publice
Motru S.A.

Aceastd hotirdre a fost adoptat[ in gedin{a ordinarl a C.L. Motru
cu un nr. de ./Svoturi pentru,....- vot impotrivA, ......-.... ablineri, exprimate

din nr. total de ..1.3.. consilieri prezenfi la gedintd gi din totalul de l9 consilieri in func]ie
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