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PROIECT NR.5 

H O T Ă R Â R E nr... 
privind "Aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţe din locuinţele 

destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate" 
 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` 
din data de 30.01.2013, la care au participat un num`r de ... consilieri locali din totalul de 13 
[n func\ie. 

{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, 
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost aleasă pre]edinte de ]edin\` 
dna.Ghimiş Valentina; 

{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de 
avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti. 

V`z@nd referatul nr............./....................2014 prin care dl.Barbu Gheorghe, referent 
compartiment gospod`rie comunal`, propune aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să 
primească o locuinţe din locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate, 
în ordinea de prioritate rezultată ca urmare a punctajului obţinut, precum şi a listei 
solicitanţilor care, la data analizării dosarelor, nu au făcut dovada îndeplinirii tuturor 
condiţiilor de acces prevăzute de lege. 

Având în vedere că în Oraşul Băile Olăneşti, prin programul "Construire bloc de 
locuinţe sociale - amplasament str.Băilor, nr.22" au fost realizate un număr de 32 unităţi 
locative destinate chiriaşilor evacuaţi din casele naţionalizate şi solicitanţilor de locuinţe 
sociale. 

În aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/16.11.2012 privind aprobarea criteriilor 
pentru repartizarea locuinţelor  sociale destinate persoanelor care se încadrează în 
prevederile legale, precum şi chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din 
locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 

|in@nd cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind 
asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari modificată de Legea nr. 84/2008 şi de 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2008, ale Legii nr.114/1996 - legea locuinţei 
modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 20/2008; 

În baza art.36 alin.(6) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum ]i ale Legii nr.52∕2003 
privind transparenţa decizională. 

Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor locali prezen\i, 
respectiv voturi "pentru" = ...."[mpotriv`"=..."ab\ineri"..... 

În temeiul art.45 alin.1, coroborat cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, 
adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1 – Se aprob` lista solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă-chiriaşi 
evacuaţi din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, conform anexei nr.1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 -  Se aprobă lista solicitanţilor care, la data analizării dosarelor, nu au făcut 
dovada îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute de lege pentru accesul la o locuinţă socială, 
conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 -  Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe se vor adresa 
Primarului oraşului Băile Olăneşti în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la data 
afişării sau comunicării rezultatului. Contestaţia va cuprinde pe lângă datele personale şi 
datele de contact, motivele de fapt şi de drept pe care contestatorul îşi întemeiază 
contestaţia, numai cu privire la dosarul şi documentele sale. 

Art.4 -  Contestaţia se va soluţiona în termen de 7 zile calendaristice de la depunerea 
ei la registratura Primăriei Oraşului Băile Olăneşti. 

Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul oraşului Băile Olăneşti prin 
intermediul Viceprimarului şi compartimentelor de specialitate. 

Hotărârea se comunică Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul 
prim`riei, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare]i pe SITE-ul institu\iei. 
       
     Ini\iator proiect, 
    ec.Vasile Sorin Vasilache 

            Vizat legalitate 
p.SECRETAR, 

c.j. Enache Denisa Elena 
B`ile Ol`ne]ti, 28 ianuarie 2014. 


