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HOTĂRÂRE
Privind aprobarea închirierii unei locuinţe sociale doamnei Pîrvulescu Luminiţa Maria,
situată în oraşul Bumbeşti Jiu, căminul 4, str. Trandafirilor, bl.11, camera 4, judeţul Gorj.
Consiliul Local al oraşului Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- Cererea numitei Pîrvulescu Luminiţa Maria, înregistrată sub nr. 4015/14.04.2015,
- Procesul –verbal de şedinţă al Comisiei pentru verificarea fondului locativ, modul de ocupare
a locuinţelor, întreţinerea acestora, înregistrat sub nr. 6155/21.05.2015,
- Prevederile Legii nr.213/1998 cu modificările şi completările ulterioare,
- Prevederile H.C.L. Bumbeşti Jiu nr. 13/ 29.01.2015 privind transformarea locuinţelor din
imobilul proprietatea publică a UATO Bumbeşti Jiu, situat pe str. Trandafirilor, bl.11, judeţul
Gorj, în locuinţe sociale,
- Prevederile capitolului 5 din Legea nr. 114/1996 –Legea locuinţei, republicată cu modificările
şi completările ulterioare,
- Normele metodologice ale Legii locuinţei aprobate prin H.G.1275/ 2000,
- Dispoziţiile art. 36 alin.2, lit.d şi alin.6 lit.a pct.17 din Legea 215/ 2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
- Raportul de specialitate al Compartimentului pentru administrarea Domeniului public şi privat,
înregistrat sub nr. 6226 / 22.05.2015,
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre,
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local,
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea 215/ 2001, republicată cu modicficările şi completările
ulterioare, privind administraţia publică locală,
HOTARASTE :
Art.1 Se aprobă închirierea unei locuinţe sociale doamnei Pîrvulescu Luminiţa Maria şi a
familiei acesteia, situată în oraşul Bumbeşti Jiu, căminul 4, str. Trandafirilor, bl.11, camera 4, judeţul
Gorj.
Art.2 Contractul de locaţiune se va încheia conform prevederilor legale, pe o perioadă de 5 (cinci)
ani, cu posibilitatea prelungirii.
Art.3 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare.
Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul oraşului Bumbeşti Jiu,
prin compartimentele de specialitate.
Presedinte de sedinta ,
CONSILIER,
DANCIU ION

Adoptata astazi, 28.05.2015
Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Adoptata cu votul a 17 consilieri pentru,
- impotriva, - abtineri, din 17 consilieri prezenti
la sedinta ordinara, din totalul de 17 consilieri in functie.
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