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Din 26 septembrte 2O19

Privind aprobarea schimbului de locuin{e ANL, intre domnul Dume
Tiberiu Cilin, titularul contractului nr. L8|OL.O7.2OL4 de inchiriere a
locuin{ei A.N.L, situati in $tei pe str. Aleea Miron Pompiliu nr. 3A, 8p. 3,
Judeful Bihor qi doamna Filip Cristina Elena, titularul contractului nr.
L4lOl.O9,2Ol2 de inchiriere a locuinfei A.N.L, situatd in $tei pe str.
Andrei Mureganu, nr. 2Arbl. 22, sc. A, et. 2, ap.8, judelul Bihor.

La inifiativa primarului oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
AvAnd in vedere raportul de specia-litate inregistrat la nr. 4407 l2OI9
intocmit de d-l Hasan Andrei, consilier juridic in cadrul Primdriei oragului $tei,
prin care, propune aprobarea schimbului de locuinle ANL, intre domnul Dume
Tiberiu Cdlin, titularul contractului nr. 18l OI.O7 .2OI4 de inchiriere a locuinlei
A.N.L, situatd. in $tei pe str. Aleea Miron Pompiliu nr. 3A, ap. 3, judeful Bihor
gi doamna Filip Cristina Elena, titularul contractului nr. |4|OL.O9.2OI2 de
inchiriere a locuinfei A.N.L, situatd. in $tei pe str. Andrei Mureganu, nr. 2A, bl.
22, sc. A, et. 2, ap. 8, judeful Bihor.
finAnd cont de referatul de aprobare inregistrat la nr. 44Ogl2OI9
intocmit de primarul oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian privind
aprobarea schimbului de locuinfe ANL, intre domnul Dume Tiberiu Cdlin,
titularul contractului nr. 18/01 .O7.2OI4 de inchiriere a locuinfei A.N.L, situatd
in $tei pe str. Aleea Miron Pompiliu nr. 3A, ap. 3, judeful Bihor gi doamna Filip
Cristina Elena, titularul contractului nr. 14|OI.O9.2OL2 de inchiriere a
locuintei A.N.L, situatd. in $tei pe str. Andrei Mureganu, tr.r. 2A, bl. 22, sc. A, et.
2, ap.8, judelul Bihor.
Luand in considerare cererea nu nr. 1650 din 24.O9.2OI9 prin care
domnul Dume Tiberiu Cdlin titularul contractului nr. 18i0L.O7.2OI4 de
inchiriere a locuinfei A.N.L, situatd. in $tei pe str. Aleea Miron Pompiliu nr. 3A,
ap. 3, judeful Bihor gi doamna Filip Cristina Elena, titularul contractului nr.
L4/OI.O9.2O|2 de inchiriere a locuin{ei A.N.L, situatd in $tei pe str. Andrei
MureEanu, nr. 2A, bl. 22, sc. A, et. 2, ap. 8, judeful Bihor, solicitd. schimbul de
locuin{e,

AvAnd in vedere Procesul Verbal aI Comisiei sociale de analizd. a
dosarelor nr. 4367 I 25.O9.2OL9.
Jindnd cont de prevederile Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Lesii nr. 152/ 1998 privind infiinfarea Agentiei Nafionale
pentru Locuinfe, actuaJizatS. cu modificS"rile gi complet5rile ulterioare;
in temeiul art. I29, alin.I, alin.2,lit. d) qi a alin.7, lit. q), a art. 196, alin.
L, lit. a) qi a art. 136, alin.S din O.U.G. Nr. 57 l2OI9 privind Codul
Administrativ gi a art. 30 alin.l, lit. c) din Legea nr.24I2OOO privind normele
de tehnicd legislativd. pentru elaborarea actelor normative;

Art.1 - Se aprobd. schimbul de locuinle ANL, intre domnul Dume
Tiberiu C5,lin, titulaml contractului nr. 1S/0I.O7.2014 de inchiriere a locuinlei
A.N.L, situati in $tei pe str. Aleea Miron Pompiliu nr. 3A, ap. 3, judeful Bihor
gi doamna Filip Cristina Elena, titularul contractului nr. I4|OI.O9.2O|2 de
inchiriere a locuinlei A.N.L, situatd. in $tei pe str. Andrei Mureqanu, nr. 2A, bl.
22, sc. A, et. 2, ap. 8, judeful Bihor.
Att.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se
incredinf eazd, Prrmarul oraqului $tei, consilierul juridic al Consiliului Local qi
Serviciul UAT din cadrul Primdriei oraqului $tei.
Art. 3 - Prez,enta hotdr6re se comunicS. cu:
- Institulia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- D-nul Dume Tiberiu Cilin
- D-na Filip Cristina Elena;
-

PRE$EDINTE DE

Serviciul UAT ;
Un exemplar la dosarul cu hotdr6ri.
CONTRASEMNEAZA

jrs. DALE

Hotirirea a fost a
prezenfi din totalul

cu unanimitate de
de 15 consilierif.

"(14 consiltert

