ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor sociale în anul
2021
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 25308/11.12.2020;
raportul de specialitate al Compartimentului Spaţiu locativ înregistrat sub nr.
25397/14.12.2020;
- procesul - verbal al Comisiei sociale de analiză a solicitărilor/cererilor de atribuire a
unităţilor locative aflate în administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni înregistrat la nr.
25291/10.12.2020;
- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati
sportive si de agrement;
În temeiul prevederilor art. 43 din Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 21, alin. 2 şi 3 din H.G. nr. 1275/2000 pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 8, lit. b, art. 136, alin. 10 şi
art. 139, alin. 3, lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Lista de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor sociale în
anul 2021, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Contestatiile împotriva prezentei hotărâri se vor adresa instantei de contencios
administrativ competente, potrivit legii.
Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, prof. Gabriel Matei
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc
Fălticeni: 21.12.2020
Nr. 194

Anexa la H.C.L. nr. _____________

LISTĂ DE PRIORITĂŢI PENTRU REPARTIZAREA LOCUINŢELOR SOCIALE ÎN ANUL
2021

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Numele şi prenumele

Punctaj

Dulgheriu Iulia
Lucan Anca
Dumitriu Paula
Cobzariu Vasile
Creangă Mihaela

35
31
30
28
19

Observaţii

Întocmit
Insp. Marius Cireş

