
ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL

Consiliul Local al orasului Piatra Olt
Av6nd in vedere :

-Raportul de specialitate m.11241106.02.2018 al Serviciului,Arhitectura, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului cu propunerea de aprobarea unui schimb locuinte ANL;
-Cererea inregistrata sub nr.10135 din 08.01.2018 a numitei Dragomir Iuliana prin care
solicita schimb de locuinta ANL;
-Cererea inregistrata sub nr.10136 din 08.01.2018 a numitului Awam Puiu Laurentiu prin
care solicita schimb de locuinta ANL;
- Ancheta Social6 nr.10489/16.01.2018 privind familia numitei Dragomir Iuliana ;
-Ancheta Social6 nr.16.1.2018 privind familia numitului Avram Puiu Laurentiu
- Art.8 alin.6 din Legea nr.l52ll998, privind infiinlarea Agenliei Nalionale pentru Locuin{e,
republicata,modificata si completata;
-Prevederile art.15 din HotIrdrea Guvernulur nr.30412017 privind modificarea si completarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii w.15211998 privind
infi inlarea Agentiei Na{ionale pentru Locuinle, modifi catd
- Prevederile art. 36 (2) lit. ,,c", alin. (6) punct. 17 ) din Legea nr.21512001, a administraliei
publice locale, republicatS,modificata si completata;
-Avizul Comisiei sociale pentru analizarca si verificarea a solicitarilor privind rcpartizarea de
locuinte pentru tineri destinate inchirierii nr. 1 07 9 4 I 23 .0 I .20 I 8 .

-- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Piatra Olt
In temeiul art.45 (3) si art.115 din Legea nr.2l5DA01 privind Administratia Publica

Locala, republicat4modificata si completata ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba schimbul de locuin{e , la cererea chiriagilor, incepand cu data de
01.03.2018. urmind ca numitul Dragomir Iuliana sI primeascd garsoniera din blocul nr.l
ANL ,str. Florilor, nr. 15, sc. B, ap.1 si numitul Awam Puiu Laurentiu, sd primeascd
garsoniera, din blocul 1 ANL, din str.Florilor, nr.15, sc. B, nr.2.
Art. 2. Prezentahotarare se comunica la :

- tnstitutia prefectului -judefului Olt;
- Primarului orasului Piatra Olt
- Titularilor de contracte ANL

DINTE DE SE,DTNTA.
RIAN STAN

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi pentru
Nr.14 /28.02.2018

SECRETAR,

- Comisiilor


