ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
ORAŞUL BEREŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 47
Din 11 decembrie 2020
privind : repartizarea apartamentului nr. 18 din blocul A1, str. Trandafirilor nr. 78,
Oraş Bereşti, judeţul Galaţi, din fondul locativ
Iniţiatorul proiectului de hotărâre : Primar Bejan Mihai Lucian
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre:
5096/ 18.11.2020
Consiliul Local al oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din
11.12.2020;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5095/18.11.2020 al iniţiatorului proiectului de
hotărâre Primarul oraşului Bereşti , domnul Bejan Mihai Lucian;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5097/18.11.2020 al Compartimentului de resort
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi;
Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei de specialitate nr. 1 și 3 ale Consiliului
Local al oraşului Bereşti;
Având în vedere anchetele sociale efectuate şi fişa de calcul prin care se stabilesc punctajele
fiecărui solicitant în funcţie de criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi nr. 7 / 28.02.2001 ;
Având în vedere prevederile art. 30 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii locuinţei nr. 114 / 1996 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275 / 2000, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 129 , alin. (2) , lit. ,,c” și ,,d”, alin. (6) lit. ,,b” și alin. (7) lit.
„q” din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
În baza art. 139 , alin. (3) lit. ,,g”, art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 197 alin. (4) din Ordonanța
de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 (1) Apartamentul nr. 18 din blocul A1, str. Trandafirilor nr. 78, orașul Berești, județul
Galați, din fondul locativ, se repartizează spre închiriere dnei BOLEA CRISTINA, domiciliat/ă în
orașul Berești, str.
(2) Dna BOLEA CRISTINA se va prezenta la Primăria orașului Berești, în termen de 10 zile
de la comunicarea prezentei, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.2 Dispozițiile prezentei hotărâri se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediu și prin
publicare pe site-ul https://orasulberesti.ro.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Doamnei Bolea Cristina
- Biroului financiar contabil din Aparatul de specialitate al Primarului orașului Berești
- Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi în vederea exercitării controlului sub aspectul
legalităţii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
PETREA AFTENE

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
DONCIU ANA CRISTINA

