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HOTARAREA NR. 22/28.02.2022 
privind repartizarea unei locuinte ANL de serviciu, str. Primariei nr. 44A, bl. T5, ap. 1, parter, oras 

Ovidiu, jud. Constanta 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edin�� ordinar� in data de 28.02.2022, 
Având în vedere:

Proiectul de hotarare nr. 4257/23.02.2022 privind repartizarea unei locuinte ANL de serviciu, str. 
Primariei nr. 44A, bl. T5, ap. 1, parter, oras Ovidiu, jud. Constanta; 
Cererea numitului, Tuca lonut-Gabriel, inregistrata cu nr.3526/15.02.2022, prin care solicita atribuirea 
unei locuinte ANL; 

Referatul de aprobare nr. 4255/23.02.2022 al domnului Primar, Scupra George; 
Raportul de specialitate nr. 4256/23.02.2022 al Serviciului ADPP-Utilitati Publice din cadrul 

Prim�riei ora_ului Ovidiu; 

Tinand cont de: 

Avizul de legalitate al secretarului general al ora_ului Ovidiu;
Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al ora_ului Ovidiu;

In conformitate cu: 

Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiin�area Agentiei Na�ionale pentru Locuin�e, republicat� �i 
actualizat�, coroborate cu cele ale Normelor Metodologice din 27 septembrie 2001 pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiin�area Agen�iei Na�ionale pentru Locuin�e,

actualizate cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 114/1996 privind

locuintele;
In temeiul art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. ,c" _i alin (7) lit."q" raportate la cele ale art.196 alin.(1)

A, 
O lit."a" din din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOT�R ��TE: 

Art.l Se aproba repartizarea locuintei de serviciu tip garsoniera, bloc T5, ap.1, parter, în 

suprafa�á de 38,85 mp, domnului Tuca lonut-Gabriel, identificat eu CI seria KZ nr.74773, angajat la 

Clubul Sportiv orasenesc Ovidiu, pe durata nedeterminata. 

Art. 2 Chiria aferent� locuin�ei va fi calculat� _i perceput� conform prevederilor legale aplicabile 

contractelor de închiriere pentru locuin�e destinate închirierii prin A.N.L. 



Art. 3 Serviciul ADPP-Utilitati Publice va pune în aplicare prevederile prezentei hotarar. 

ieri

Prezenta hotarare a fost aprobata cu 14 voturi .nentru" si 3 .abtineri" de catre cei 17 cons

Cali prezenti din totalul de 17 consilieri locali alesi.

ta, Si 

Prezenta hotåräre se comunic� Primarului orasului Ovidiu, Institutiei Prefectulur-Judetu 

tuturor celorlal�i factori interesati, în termen legal. 
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