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                                    JUDEŢUL HUNEDOARA 

              CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA 

____________________________________________________ 
 

HOTĂRÂREA NR.  48  /2019 

Privind aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ de stat  aflat în 

administrarea  Consiliului local al oraşului Aninoasa 

 

   Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

            Raportat la proiectul de hotărâre nr. 48 din 08.07.2019. 

 Analizând referatul de aprobare a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca 

Nicolae nr. 48/5 din 10.07.2019, raportul de specialitate nr. 48/6/10.07.2019 

precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 31/7/17.07.2019; 

Raportat la prevederile Hotărârii Consiliului local al oraşului Aninoasa nr. 

28 din 20.09.1997 privind Stabilirea criterilor de repartizare a locuinţelor din 

fondul locativ de stat; 

În baza  prevederilor Legii nr.114/1996 a Locuinţei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, art.43, a H.G nr.1275/2000 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art.22 şi art. 30; 

 În temeiul art.129 alin.2 lit.d, alin.7  pct. q, al art.139 alin.1, respectiv 

art.196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ publicat în 

monitorul Oficial nr. 555 din 05.07.2019; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1-Se aprobă repartizarea  unor locuinţe din fondul locativ de stat  aflat în 

administrarea  Consiliului local al oraşului Aninoasa, persoanelor nominalizate  în 

anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art.2-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Comisia de locuinţe de la nivelul Primăriei oraşului Aninoasa, stabilită prin 

dispoziţia primarului oraşului Aninoasa cu nr. 52/2019. 

 Art.3-Prezenta hotărare poate fi atacată la instanţa de contencios 

administrativ competentă în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.4-Prezenta se comunică: 

 Instituţiei Prefectului; 

 Primarului oraşului Aninoasa; 

 Membrilor comisiei de locuinţe; 

 Direcţiei de Asistenţă Socială; 

 Persoanelor interesate; 

 Afişiere şi presă; 

Aninoasa la, 

18.07.2019 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

   CORLAN LUCIAN                     JR. GHEORGHE SIMION NELU 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 18.07.2019, cu un număr de 10 voturi 

pentru,  voturi abţineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 13 consilieri / 10 membri 

prezenţi. 
 

 

 

 

 


	HOTĂRÂREA NR.  48  /2019
	Analizând referatul de aprobare a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca Nicolae nr. 48/5 din 10.07.2019, raportul de specialitate nr. 48/6/10.07.2019 precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 31/7/17.07.2019;


