ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
privind aprobarea

HOTARAREA
NR.
91 Din 16.12.2015
modificarii unor contracte de inchiriere pentru locuinte tip
ANL

Consiliul Local Murfatlar intrunit in şedinţa ordinara azi, 16.12.2015;
Vazand:
-

Solicitarea: - dlui Condurachi Mitica inregistrata sub nr. 8105/14.12.2015 la

Primaria orasului Murfatlar ;
- Dlui Georgescu George inregistrata sub nr. 8106/14.12.2015 la Primaria orasului
Murfatlar ;
- Proiectul de hotarare prezentat de Primarul orasului Murfatlar, Valentin
Saghiu ;
- Raportul de specialitate intocmit de dl Burceanu Vasile;
- Avizul comisiilor nr.1 si 3;
- Avizul de legalitate al secretarului;
In temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe - REPUBLICARE),
HGR nr. 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , art.36 al.2
lit.c, alin. 5 lit. b , art.45 , art.
115 al.1 lit.b , din
Legea nr.215/2001 Legea
administratiei publice locale, republicata, Consiliul Local Murfatlar,
HOTARASTE:
modificarii unor contracte de inchiriere pentru locuinte
tip
ANL pentru urmatorii chiriasi , astfel :
 in contractul de inchiriere nr. 7798/08.12.2015 avand ca titular pe Dl
Georgescu George se modifica adresa str. Fantanitei nr. 1B , blocul Tineret Sc. D , Ap.
2 , parter , cu adresa str. G-ral Vasile Milea nr. 2A , Bloc Tineret BT1 , et. 3 , Ap.13;
 in contractul de inchiriere nr. 3342/27.05.2011 avand titular pe Dl.
Condurachi Mitica se modifica adresa str. G-ral Vasile Milea , nr. 2A , Bloc Tineret
BT1 , et. 3 Ap. 13 , in str Fantanitei , nr. 1B , Bloc Tineret Sc. D , Ap. 2 , parter ;
Art. 2 – Secretarul orasului va comunica prezenta Institutiei Prefectului –
Judetul
Constanta, primarului orasului Murfatlar si tuturor factorilor interesati.
Prezenta a fost adoptata cu .......17....... voturi
pentru, .......-....... abţineri, .....-... voturi impotriva.
Art. 1 – Aprobarea

PRESEDINTE,
OITA DUMITRU

CONTRASEMNEAZA ,
SECRETAR
FLORIN VINTILA

