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HOT RÂREA

NR. 81/24.06.2021

privind schimbarea destinatiei unei unitati locative ANL - str. Primariei nr. 44A, orasul Ovidiu,
in locuinta de serviciu si

jud. Constanta,

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în yedin

repartizarea
ordinar

acesteia

in data de 24.06.2021,

Având în vedere:
Proiect de hotarare

nr.

14725/24.06.2021

privind

schimbarea destinatiei unei unitati locative ANL

- str. Primariei nr. 44A, orasul Ovidiu, jud. Constanta,

in locuinta de serviciu si repartizarea

acesteia;
Cererea domnului MITROFAN ANDI-GIGI, domiciliat in orasul Ovidiu,

str.

Amurgului nr. 43, bl.

locuinta de serviciu;
B, orasul Ovidiu, jud. Constanta, prin care acesta solicita o
Referatul de aprobare nr. 14723/24.06.2021 al domnului Primar, Scupra George:

AM4, ap. 33,

sc.

Raportul de specialitate
Primriei

nr.14724/24.06.2021 al Serviciului Tehnic, Investitii

_i

ADPP din cadrul

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 conformitatecu:
Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinarea Ageniei Naionale pentru Locuinte, republicat
coroborate

_i actualizat,

pentru punerea în aplicare
pentru Locuine,
Prevderile HG

prevederilor Legii

art. 129

nr.152/1998

septembrie

2001

privind înfiinarea Agentiei Naionale

la data de 16 iulie 2009;

1275/2000

locuinele;
Prevederile

a

actualizat
nr.

cele ale art. 15 din Normele Metodologice din 27

cu

privind aprobarea

Normelor de

aplicare a Legii

nr.

114/1996

privind

din O.U.G. nr 57/2019 privind
alin.(1), alin. (2) lit. ,d" _i alin.(7) lit."q"

NIA *

MAN

Codul administrativ;
si art.196 alin.(1) lit."a" din
In temeiul art.5 lit."ee", art.139 alin.(1)
privind Codul administrativ,

din 0.UGnr. 57/2019

Jud. CO

ONSTAN

CONS

HOTRTE:
Art.l Se aproba schimbarea destinatiei locuintei ANL - garsoniera G16 in suprafata de 43,8S

bl. T2,

mp, situata in orasul Ovidiu, str. Primariei nr. 44A,
serviciu, incepand cu data emiterii prezentei hotarari

etj. 3, jud.

Constanta in locuinta de

G16, in suprafata de 43,33
aproba repartizarea locuintei de serviciu tip garsoniera
din
-

Art.2 Se

exclusivitate si 2 x 53/1000
balcon 5 mp, folosite in
blL T2, etj.3, jud.
str. Primariei nr. 44A,
Ovidiu,
orasul
in
situata
folosinta
comuna)
56,63 mp, spatii
nr.
str. Amurgului
domiciliat in orasul Ovidiu,
ANDI
GIGI,
MITROFAN
Constanta, domnului
seria KZ nr.
identificat cu Cl
Constanta,
orasul Ovidiu, jud.
43, bl. AM4, ap.33, sc. B,
PRESTcON SRL Ovidiu.
697518/SPCLEP Ovidiu, angajat al oVI

mp (camera 19 mp,

dependinte 24,85 mp,

-

Art. 3 Chiria aferent
contractelor

de închiriere pentru locuine

Art. 4 Serviciul

Tehnic,

Prezenta hotärâre

Serviciului

locuinei

va

Investitii

se comunic

Tehnic, Investitii si

Prezenta hotarare a

prezenti din

_i

perceput

destinate închirierii

-

A.D.P.P. va

Primarului

A.D.P.P.

tuturor celorlali
Ovidiu, precum _i

fi calculat

_i

aplicabile

prin A.N.L.

ora_ului Ovidiu,

factori interesati, în

fost aprobata

prevederilor legale

prevederile prezentei
pune în aplicare

Biroului Taxe

cu

conform

Institutiei Prefectului-judetul

_i Impozite

termen

hot r ri.

Constanta,

Primáriei
Locale din cadrul

ora_ului

legal.

15 voturi pentru si 1

abtinere

consilieri
de catre cei 16

locali in functie.
totalul de 16 consilieri
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