CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGU LAPU$

HOTARAREA
prirind aprobarea Regulamentului

N.. //NOTS

de vAnzare a locuin{elor de

tip ANL

Consi.liul local al ora5ului TArgu Lipug, ir.rtrunit in qedinla sa oldinard din data de 31,01.2018;
in baza proiectului de hotardle iniliat de primarul oraqului TArgu Ldpuq - Mitru LE$E;
-\r'dnd in ledere Raportul nr.994125 .01 .2018 al Compartimentului administrarea domeniului
public ;i prir.at. prilind privind propunelea de aplobale a Reguiamentului de vAnzare a locuinielor de
rip A\L. pentru locuinlele construite pnn " Programul de construire de locuinle pentru tineri destinale
inchirierii". aflate in administrarea Consiliului Local al Oragului TArgu Lnpug;
in conformiLate cu prevederile Legii nr.152l1998 privind infiin{area Agenjiei Nalionale pentru
Locuinle, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioat'e;
LuAnd in considerare prevederile FI,G.R. n1.96212001 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilot Legii nr.152/1998, cu modificdrile 9i
compLetarile ulterioare;
In baza prevedelilot O.U.G. nr.9912006 privind instituiiile de credit qi adecvarea capitalului,
aprobatd prin Legea n.227 12007, cu modificirile qi conplet[rile ulterioare;
Conform prevederilor H.G.R. m'.251l2016 privind modificarea qi completarea Normelor
metodoiogice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr'.152/1998;
AvAnd in vedere avizul secretarului oraqului qi al comisiilor de specialitate;
Potrivit prevederilor Legii m,5212003 privind transparenla decizionald in administralia
publicd, cu modificdrile qi complet[r'ile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.(2) lit.",d", alin(6) lit.,,a" pct. i7 9i art.45 alin. (1) din L'egea 21512001,
privind administralia publici locald, republicatd, cu modificirile qi completdrile ulterioare,

HorAnASrn:
Art.l. - Se Aprobi Regulamentul de vArizare a Locuinlelor de tip ANL, pentlr: locurnlele
construite plin ,,Programnl de construire de locr-rinle pentru tineri destinate inchilierii" aflate in
administlarea Consiliului Local al Oragului Tdrgu Ldpug, conform anexei care face parte integrantA din
prezenta.

Art.2. - Se imputernice$te Primarul Oragului Tdrgu Ldpug, domnul Mitru l,e;e, sa semneze
conlractele de vdnzare-cnmpbrare a locuinlelor de tip ANL,
{gL - Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotdrAri va fi asiguratd de Arhitectul $ef.
Comparlimentul administrarea domeniului public ai privat gi Biror"tl venituri, financiar contabil 9i
Comparlimentr,rlui j uridic.
1[g! - Preu enta se comunich:
- Biror.rlui administlatiei publice locale;
- Arhitectului Sef:
- Compartimentului Administrarea domenir ui public qi privat,
Biloului venituri, llnanciar-contabil;
- CompanimennrlLri j L.r'idic
- Primarului oraqului Tdrgu Ldpug;
- InstitutieiPrefectului Judelulr.riMaramureq.

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS.
jr.Neculina CHIIIA

