
ROMANIA
ruDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL

Consiliul Local al orasului Piatra Olt
Avdnd in vedere :

-Raportul de specialitate m.13092127.03.2018 al Serviciului,Arhitectura, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului cu privind de aprobarea unui schimb locuinte ANL;
-Cererea inregistrata sub nr.12446 din 14.03.2018 a numitei Drusa Oana Sanda prin care

solicita schimb de locuintaANL;
-Cererea inregistrata sub nr.12445 din 14.03.2018 a numitului Stancu Marin Gigi prin care
solicita schimb de locuintaANL;
- Ancheta Sociald nr.l25l2 din 15.03.2018 privind familia numitei Drusa Oana Sanda;
-Ancheta Social6 nr.l25l3 din 15.03.2018 privind familia numitului Stancu Marin Gigi
- Art.8 alin.6 din Legea nr. 15211998, privind infiinlarea Agenliei Nalionale pentru Locuinle,
republicata,modificata si completata;
-Prevederile art.15 din Hotdrdrea Guvernularnr.304l2017 privind modificarea si completarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.l52/1998 privind
infi inlarea Agenliei Nalionale pentru Locuinle, modificatd
- Prevederile art. 36 (2) lit.,,c", alin. (6) punct. 17 ) din Legea nr.21512001, a administraliei
publice locale, republicatE,modificata si completata;
-Avizul Comisiei sociale pentru arnlizarca si verificarea a solicitarilor privind repartizarea de
locuinte pentru tineri destinate inchirieii nr.12642 din 1 6. 03.20 I 8.

- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Piatra Olt ;

In temeiul art.45 (3) si art.115 din Legeanr.2l5l2001 privindAdministratia Publica
Locala, republicata,modificata si completata ;

HOTARASTE:

Art. l. Se aproba schimbul de locuinle ,la cererea chiriagilor, incepand cu data de
01.05.2018. urmdnd ca numita Drusa Oana Sanda sd primeascd garsoniera din blocul nr.2
ANL ,str. Florilor, nr. 17, sc. C, ap.l9 si numitul Stancu Marin Gigi, sd primeasc6
apartamentul, din blocul 2, ANL, din str.Florilor, nr.17, sc. C, ap.l5.
Art.2. Prezenta hotarare se comunica la :

- Institulia prefectului -judelului Olt;
Primarului orasului Piatra Olt
Titularilor de contracte ANL
Comisiilor de spacial!_

DE SEDINTA,,;ry

Hotarare a fost adoptata cu 15 voturi pentru
Nr. 36127.04.2018

SECRETAR


