coNsrl,ruL LocAL Ar oRASULUT

sTEr

HoTAnAREANT.

194

Din 2O decembrie 2O18

Privind repartizarea unui apartament ANL vacant(apattament cru

2

cameref din blocul de locuinfe ANL situat pe str. Andrei Mureqanu, nr. 4l\, bl.
Zl, ap. Ll, oragul $tei, Jud. Bihor, d-lui TOMESCU NICOLAE SILVIU.

La inifiativa primarului oraqului gtei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
AvAnd in vedere raportul de specialitate - expunere de motive, inregistrat la
nr. 5767 l2Ol8 intocmit de d-l Tirla Liviu, consilier juridic in Primdria oragului gtei,
prin care, propune aprobarea repartizdtii unui apartament ANL vacant(aparta:ment
cu 2 camere) din blocul de locuinfe ANL situat pe str. Andrei Mureganu, nr. 4l\, bl.
ZL, ap. IL, oragul $tei, jud. Bihor, d-lui TOMESCU NICOLAE SILUU.
Vdzend cererea de renunfare la locuinfa ANL a d-nei Paqca Lavinia Paulir:La cu
nr. 1222131.07.2OI8;
Avdnd in vedere Procesul Verbal al Comisiei sociale de artaltz6. a dosarelor nr.
5754118.r2.2Or8.
JinAnd cont de prevederile art. 14, alin. (1), (2) 9i (7) precum 9i art. 15, afnn. (2)
gi(9), lit. a) gi b) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevedr:rilor
Lesii nr. I52 /1998 privind inhinlarea Agenfiei Na{ionale pentru Locr:Lin{e,

actualizatd;
in temeiul art. 36, alin 2,Iit. d", aLin. (6), lit. ,{, rrr. 17, qi alin. (6), lit,,e" qi
ale art. art. 45 din Legea nr. 2I5/2OO1 privind administralia publicS. localil, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
Consiliul Local al orasului Stei.

HOrAnAsrp:
Art.l -

Se aprobd. repartiz.area unui apartament ANL vacant(apartament cu
2 carnere) din blocul de locuinte ANL situat pe str. Andrei Mureganu, rtr. 4A, bl. ZI,
ap. 11, oraqul $tei, jud. Bihor, d-lui TOMESCU NICOLAE SILVIU.

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se
incredinfeazd. Primarul oraqului $tei, consilierul juridic al Consiliului Local qi
Serviciul UAT din cadrul Primdriei oragului gtei.
Art. 3 - Prezenta hotdrAre se comunicS. cu:
- lnstitutia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- Dl. TOMESCU NICOLAE SILVIU ;
- Serviciul UAT ;
- Afisare pe site-ul Primariei;
- Un exemplar la dosarul cu hotdrAri.
PRE$EDINTE DE
COROIU AURELIA

Hotir{reaafostafost
prezenfi din totalul de 15

