MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 118/16.04.2013

PROIECT
AVIZEAZǍ
pentrulegalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricicǎ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul
Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în
cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării
în regim de închiriere
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul
de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative;
Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi completată, ale art. 15 alin. (5),
(6), (7), (8) şi (9) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr.
159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr.
181/2006;
Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 6;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul
Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în
cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim
de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea
cererilor se vor adresa Primarului sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea
listei.
Art. 3. Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a
cererilor de locuinţă şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

NR. ......
DATA:..............

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

