coNsrlruL LocAL AL ORASULUI

sTEI

HOTANAREANT. 117
Din 26 septembrie 2O19

Prtvind tegarii'zatea unui apartament ANL vacant lapartament eu doui cameref
din blocul de locuinfe ANL, situat in oraqul $tei, pe str. Andrei Mureqanu, Bloc Z'4, sc.
B, etal II, ap. 19, judeful Bihor doamnei Cioanca Laura- Ioana- Carolina.

La inifiativa primarului oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Av6nd in vedere raportul de specialitate inregistrat la nr. 44I3I2OI9 intocmit de d-l
Hasan Andrei, consilier juridic in cadrul Primdriei oraqului $tei, prin care, propune
aprobarea repartizdrii unui apartament A.N.L. vacant, situat in oragul $tei, pe str. Andrei
Mureganu, Bloc Z-4, sc. B, etaj II, ap. 19, judeful Bihor doamnei Cioanca Laura- IoanaCarolina.

Jindnd cont de referatul de aprobare inregistrat la nr.44l4/2OI9 iretocmit de
primarul oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian privind repartizarea unui apartament
A.tl.l. vacant, situat in oraqul $tei, pe str. Andrei Mureqanu, Bloc Z-4, sc. B, etaj II, ap. 19,
judelul Bihor doamnei Cioanca Laura- Ioana- Carolina.
Vez2g;1d cererea de renunlare la locuinJa ANL a dlui Balaciu Daniel Andrei, cu nr.
1454 din 09.O9.2OI9;
Jindnd cont de faptul cd, Comisia ANL de artaliza a cererilor depuse, prin procesul
verbal inregistrat sub nr. 4L45113.09.2OI9, a repartizat apartantentul ANL domnului Bdlart
Florin Gheorghe dar acesta a renunfat ulterior la acesta, inainte de finadrizarea procedurii de
repartszare, prin cererea cu nr. 1670124.O9.2OI9.
AvAnd in vedere Procesul Verbal al Comisiei ANL de analiza a cererilor depuse nr.
4367 125.O9.2OL9.
JinAnd cont de prevederile art. 14, a1in. (1), (2) qi (7) precum qi art. 15, alin. (2) qi(9),
lit. a) qi b) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Leeii nr.
I52/L998 privind infiinlareaAgenliei Nalionale pentru Locuinle, actualizatd;
in temeiul art. 129, alin.l, a1in.2,1it. d) 9i a alin.7, lit. q), a art. 196, alin. 1, lit. a) qi a
art. 136, alin.S din O.U.G. Nr.57 12019 privind Codul Administrativ qi a art. 30 alin.1, lit. c)
din Legea nr.24|2OOO privind normele de tehnicS. legislativS. pentru elaborarea actelor
normative;

Consiliul Local al orasului Stei.

HOTANAS TP:

Ad.l -

Se aprobd. repartizarea unui apartament ANL vacant (apartament cu doud
camere) din blocul de locuinle ANL situat in oraqul $tei, pe str. Andrei Mureqanu, Bloc Z-4,
sc. B, etaj II, ap. Lg,judelul Bihor, doamnei Cioanca Laura- Ioana- Carolina.
Art.z - Cu ducerea la indeplinire a prevederllor prezentei hotdr6ri se incredinfeazd

Primarul oraqului gtei, consilierul juridic al Consiliului Local gi Serviciul UAT din cadrul
Primdriei oraqului $tei.
Art. 3 - Prezenta hot5rdre se comunicS. cu:
- Institufia Prefectului judelului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- D-na Cioanca Laura- Ioana- Carolina;

-

PRESEDINTE DE
OVIDIU

a fost a

prezenti din totalul de

Serviciul UAT ;
Afrsare pe site-ul Primariei;

UI STEI

4 consilieri

