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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 
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www.baiamare.ro 

 

HOTĂRÂREA NR. 185/2020 

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

Locuinţe în sedinţa din data de 12.06.2020 

 

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

MARȚI 30 IUNIE 2020   

 

Examinând: 

 

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

220/2020; 

• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 220/2020; 

• Raportul de specialitate promovat de Direcţia de Asistenţă Socială, înregistrat sub nr. 

9252/15.06.2020 prin care se propune aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile, 

propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 12.06.202; 

• Borderoul nr. 21134/12.06.2020 privind documentele analizate în sedinţa Comisiei de locuinţe 

din data de 12.06.2020. 

 

Având în vedere: 

 

• Legea Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Art. 22 din H.G. nr. 1275/2000, care aprobă Normele Metodologice pentru punerea în aplicare 

a Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• H.C.L. nr. 298/2018 privind reorganizarea Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul 

locativ de stat, a locuinţelor de serviciu, locuinţelor sociale şi a spaţii lor cu altă destinaţie decât 

cea de locuinţă, aflate în administrarea Consiliului Local al Munic ipiului Baia Mare;  

• H.C.L. nr. 415/2016 privind aprobarea procedurii de administrare a locuinţelor sociale din 

Municipiul Baia Mare si a criteriilor pentru stabilirea priorităţii , în vederea acordării acestora; 

• H.C.L. nr. 76/2015 privind transmiterea in administrarea Serviciului Public Asistenta Sociala a 

imobilelor blocuri de locuinte sociale; 

• Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. (c) şi (d), alin. (6), lit (a), alin. (7), lit. (q), alin. (14) din Ordonanţa 

de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

• Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul 

Consiliului Local Baia Mare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare. 

 

În temeiul prevederilor: 

 

• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

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

Locuinţe în sedinţa din data de 12.06.2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta. 
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Art. 2 Se împuterniceşte conducătorul Direcţiei de Asistenţă Socială cu semnarea şi monitorizarea 

contractelor de închiriere. 

 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotǎrâri se încredinţează Direcţia de 

Asistenţă Socială, prin Serviciul Locuinţe Sociale şi Evaluare Socială . 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş, 

• Primarul Municipiului Baia Mare, 

• Direcţia de Asistenţă Socială, 

• Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

            Pap Zsolt Istvan                                                   Contrasemnat pentru legalitate 

            Preşedinte de şedinţă                                          Jur. Lia Augustina Mureşan 

                                                                                         Secretar General al Municipiului Baia Mare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 19 

Pentru 19 

Impotrivă - 

Abţineri - 


