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HOTARAREA NR. 139/24.11.2021
privind modificarea HCL Ovidiu nr. 31/31.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a

locuintelor tip ANL in orasul Ovidiu si a modelului-cadru al contractului de vanzare cumparare

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edina

ordinara in data de 24.11.2021,

Avand in vedere:
Proiectul de hotarare

nr. 27841/18.11.2021

pentru aprobarea Regulamentului de

modificarea HCL Ovidiu

privind
a

vanzare

locuintelor

tip

31/31.03.2021

nr.

ANL in orasul Ovidiu si

a

modelului-cadru al contractului de vanzare cumparare

Referatul de aprobare nr.27840/18.11.2021 al domnului primar, Scupra George;

Raportul

de

Serviciului ADPP

specialitate al

-

Utilitati

Kulcsar Petre,

Publice, prin Sef Serviciu,

inregistratsub nr.27839/18.11.2021;

Tinand cont de:
Avizul de legalitate al secretarului general
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu;
Prevederile HCL Ovidiu

nr.

31/31.03.2021 pentru

aprobarea Regulamentului de vanzare a

locuintelor tip ANL in orasul Ovidiu si a modelului-cadru al contractului de vanzare cumparare;

In conformitate cu prevederile:

art. 4 alin. (8) i (9), art. 10, art. 11 din Legea privind înfinarea Ageniei Naionale pentru Locuinte
nr. 152/1998, republicat,

cu modificrile

_i completrile

ulterioare;

art. 19^2 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punere

aplicare a prevederilor Legii nr.
modificrile
Art.

1657,

_i completrile
art.

166,

art.

152/1998

privind înfiintarea Ageniei Naionale pentru Locuine,

n
cu

ulterioare;

1676, art. 1728-1729,

art. 1755-1757

din LEGE

nr.

287 din 17 iulie 2009,

republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
HG nr. 1.174 din 28 octombrie 2021 privind modificarea i completarea Normelormetodologice
pentru punerea în aplicare

a

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinarea Ageniei Naionale

aprobate prin Hotrârea;
In temeiul prevederilor art.129 alin(1), alin(2), it.c), alin.(6) lit.b), coroboratcu art.139 alin.(3)
pentru Locuine,

NV,1

lit.g), art.

196 alin.

(1) lit. a) din

.U.G.

nr.

57/2019

privind

Codul

administratiy, cu modificarile

si completarile ulterioare,
1

PINYwO

*

HOTAR ATE:
Art.l Se aprob

modificarea HCL. Ovidiu nr. 31/31.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului de

vanzare a locuintelor tip ANL in orasul Ovidiu si a modelului-cadru al contractului de vanzare cumparare,
in sensul ca, se inlocuieste Anexa nr. I cu Anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Celelalte
vanzare a

prevederi

ale HCL Ovidiu

locuintelor tip ANL in orasul Ovidiu si

nr.
a

31/31.03.2021

de
pentru aprobarea Regulamentului

modelului-cadru al contractului de

vanzare

cumparare

raman neschimbate.
Art.3 Cu ducerea la

indeplinire prezentei
a

hotarari

se

incredinteaza Serviciul A.D.P.P.

-

Utilitati

Publice.
Secretarul

Instituiei

general

al ora_ului Ovidiu

Prefectului-judetul Constana

va

comunica

Primarului ora_ului Ovidiu,
prezenta hotärâre

factori

_i tuturor celorlali

interesai, în termen legal.

c tre
de voturi "pentru" de
a fost aprobata
Prezenta hot râre
consilieri locali alei
24.11.2021 din totalul de 17
sedinta ordinara din
la
localiprezeni
cu unanimitate

01

cei 17 consilieri

în funcie.
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