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HOTĂRÂREA NR. 230/2010 

 
privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe, incluzând în beneficiarii O.U.G. nr. 74/2007 
 
 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1.882/2010 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;  

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, 
economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;  

Având în vedere prevederile O.U.G nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate 
chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietar; 
 În baza prevederilor art. 15 alin. (6) – (8) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
  ART. 1. - Se aprobă lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe, incluzând şi beneficiarii O.U.G. nr. 74/2007, 
conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă. 

ART. 2. – Lista de repartizare se va aduce la cunoştinţa publică potrivit legii, prin afişare la sediul Primăriei 
municipiului Sfântu Gheorghe. 
            ART. 3. – Contestaţiile împotriva listei de repartizare se vor adresa primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi 
se pot depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, situat pe str. Erege nr. 19, în termen de 7 zile de la data 
afişării listei. 

ART. 4. – (1) Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie numită prin dispoziţie de primar. Soluţionarea 
contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primirea acestora, prin decizie, în condiţiile legii.  

(2) Decizia comisiei poate fi atacată de către persoana vătămată, în condiţiile Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 

Sfântu Gheorghe la data de 29 iulie 2010  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 
            Ferencz Csaba                     Pentru SECRETAR 
                            Hengán Hajnal 
                Consilier juridic 
 

 
 
 
 
 
 


