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HOTĂRÂREA NR. 609/2017 

privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe 

în sedinţa din data de  07.12.2017 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ,  

MIERCURI 27 DECEMBRIE 2017   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr.713/2017; 

• Raportul de specialitate promovat de  Serviciul Public Asistenţă Socială - Serviciul Locuinţe Sociale şi  

Evaluare Socială prin care propune  spre aprobare repartiţiile locuinţelor sociale disponibile propuse 

de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de  07.12.2017; 

 

Având în vedere: 

• Legea Locuintei nr.114/1996, republicata cu modificările și completările ulterioare;  

• Art. 22 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii Locuinţei nr.114/1996, 

republicatã, cu modificărie şi completări ulterioare, aprobate prin H.G. nr.1275/2000; 

• Hotărârea Consiliului Local nr.  38/2017 privind stabilirea componenţei comisiei de repartizare a 

locuinţelor din fondul locativ de stat, a locuinţelor de serviciu, locuinţelor sociale şi a spaţiilor cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare ; 

• Borderoul de ședintă privind documentele analizate în sedinţele Comisiei de locuinţe din data de 

07.12.2017; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 415/2016 privind aprobarea procedurii de administrare a locuinţelor 

sociale din Municipiul Baia Mare și a criteriilor pentru stabilirea priorităţii în vederea acordării acestora; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2015 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public 

Asistență Socială a  imobilelor blocuri de locuințe sociale; 

• Art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5 lit. a, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 

modificări şi completări ulterioare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art.39 alin. 2, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1  Se aprobă repartiţiile locuinţelor sociale disponibile, analizate şi propuse de către Comisia de 

Locuinţe  în sedinţa din data de 07.12.2017, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.2  Se împuterniceşte Directorul General al Serviciului Public Asistenţă Socială cu semnarea şi 

monitorizarea contractelor  de închiriere.  

 

Art.3   Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotǎrâri  se încredinţează Serviciul Public Asistenţ ă 

Socială prin Serviciul Locuinţe Sociale şi Evaluare Socială. 
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Art.4  Prezenta hotărâre se comunică la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarul Municipiului Baia Mare; 

• Serviciul Public Asistenţă socială; 

• Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

      Kovács Richárd                                                                                    Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 17 

Pentru 17 

Impotrivă - 

Abţineri - 


