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HOTĂRÂRE
privind repartiția locuinței sociale situată în municipiul Moinești, strada strada Eremia
Grigorescu, bl. D2, ap. 18, județul Bacău
Consiliul Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară
din data de 21.12.2017,
Având în vedere:
- Raportul nr. 44214/18.12.2017 al Compartimentului Fond Locativ din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului municipiului Moineşti;
- Expunerea de motive nr. 44219/18.12.2017 a Primarului Municipiului Moineşti;
- prevederile art.2, lit.c), art. 39, art. 42, 43 și art. 44 din Legea locuinţei nr. 114/1996
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 20, alin.(3), art.21, alin.(l) și alin.(2), art.22 din Hotărârea Guvernului
nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii
Locuinţei nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea
chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotararea Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 179/24.11.2017 privind
trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești a locuinței situată în
strada Eremia Grigorescu, bl. D2, ap. 18, județul Bacău și stabilirea destinației de locuință
socială
Văzând raportul nr. 44732/21.12.2017 al Comisiei juridică, de disciplină, de muncă,
protecţie socială, protecţie copii, turism şi sport, raportul nr. 44753/21.12.2017 al Comisiei
pentru activităţi economico-financiare, social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie şi
raportul nr. 44771/21.12.2017 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie
comunală şi protecţie mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moineşti;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2) lit. „c” raportat la alin. (5), lit. „b”, art. 45, alin.
(3), art. 48 alin (2) şi art.115, alin.(1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1 – Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă repartizarea locuinţei sociale situată
în imobilul din strada Eremia Grigorescu, bl. D2, ap. 18, municipiul Moinești, județul Bacău,
domnului Tătaru Ioan și domnului Furtună Cristian.
ART. 2 – Contractul de închiriere se va încheia pe o durată de 5 ani de la data repartizării
locuinţei. Prelungirea contractului de închiriere se va face conform prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare
a Legii Locuinţei nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3 – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Moineşti şi Secretarul Municipiului
Moineşti să semneze, în numele Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Moineşti,
contractului de închiriere a locuinţelor menţionate la art.1.
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ART. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează
Compartimentul Fond Locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Muncipiului
Moineşti.
ART. 5 – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Judeţului Bacău
Primarului municipiului Moineşti, Compartimentului Fond Locativ şi va fi adusă la cunoştinţă
publică, în condiţiile legii.
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NR. 207
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017, cu 17 voturi pentru din 17 consilieri
prezenți.

