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HOTARAREA NR. 166/21.12.2021
prvind constatarea

Nr.848/17.12.1993

incetarii de drept a Contractului de inchiriere pentru
suprafecte cu destinatia de locuinta
titular
(fost
decedat PANAINTE VIORICA RENATA) si
repartizarea locuintei sociale catre
doamna MA VROCHEFALOS ELENA

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, întrunit în
_edin
Avand in vedere:
Proiectul de hotarare

ordinara din data de 21.12.202 1,

44434/16.12.2021 privind constatarca incetarii Contractului de inchiriere pentru
suprafete cu destinatia de locuinta Nr.848/17.12.1993 si repartizarea unei locuinte;
Referatul de

nr.

aprobare al Primarului orasului Ovidiu, dl. George Scupra nr. 44433/16.12.2021;

Raportul de specialitate al serv. ADPP - Uilitati Publice nr. 44432/16.12.2021;
Avizul

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ovidiu;

Avizul de

legalitate al

secretarului

general al

u.a.t.

Ovidiu;

Tinand cont de:
Prevederile contractului de inchiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinta nr.348/17.12.i993;

Certificatul de deces Seria D.12 Nr.002329 al titularului Contractului de

inchiriere

Panainte Viorica

Renata nr.848/17.12.1993;
Cererea doamnei Mavrochefalos

Elena, inrcgistrata la sediul Primariei Ovidiu

cu

nr.4406/02.03.2020

Ancheta sociala nr.R.4406/13.12.2021,

intocmitade 1DPAS Ovidiu
Avizul Comisiilorde specialitate ale Consiliului Local Ovidiu
Prevederile cap. V-locuintasocialu" din cuprinsul Legi nr.1 14/1996 privind locuintele, republicata cu
modificarile si completarile ulerioare;

Prevederile art. 129 alint1), alin.(6) lit."b" si alin.(7) lit."q" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ;
in temeiul prevederilor art. 139, alin. (),. alin. (3), lit..g precum si cele ale art. 196, alin. (1). it. ,a" din
OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ.

1SNO

NLSNO)

HOTRATE:
VIN

Art.I Se constat

incetarea efectelor

cu

suprafete
ale
de locuinta Nr.848/17.12.1993, având ca juridice Contractului de inchiriereppentru in supratata le
obiect 1ocuinta
locuinta in suprafa
22.8 mp si dependinte
suprafa de 22,8
s
4,48 mp, situat în
CCt

ora_ul Ovidiu, strada Delfinului nr.95, bloc ISEM,

in urma

dee

Viorica Renata, incepand cu data
emiterii prezentei hotarar
4 . de

aproba repartizarea locuintei, in suprafat de 22,8 mp si dependin
STruata in ora_ul Ovidiu,
strada Delfinului nr.95, bloc ISEM. doamnci Mavrocheia
Seria KZ Nr.180444;
C

rublice din

u

hotarari,
la indeplinire a prezentei

se

cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului

imputerniceste

Serviciul

AD

Ovidiu.

Constana,

Prefectului-jude ul

Cdru
L

inchiriere

D

_i

o va

Prezenta

ora_ului Ovidiu
-

va

comunica

cadrul
Utilitati Publice din

aduce la cunostin

hotärâre a

consilieri
din totalul de 17

locali în

Primärici

hot ráre

orasului

Ovidiu precum

si

titularului

de

contract

de

în termenul lega.

public,

fost aprobat

prezenta

Instituiei

eu

16

voturi ,pentru'",

de

c tre

cei 16

consilieri

locali

prezen i

funcfie.

CONTRASEMENAZÁ
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