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PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind repartizarea unei locuinţe de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară la data de 
26.11.2020.

Luând în dezbatere PROIECTUL DE HOTARARE privind repartizarea unei 
locuinţe de necesitate, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, 
Cristian Octavian Matei;

Văzând raportul de specialitate al Serviciului Administrare Fond Locativ şi avizul 
favorabil a Comisiei de Specialitate nr. 4 a Consiliului Local, de muncă şi protecţie 
socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, 
minorităţi.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 - a locuinţei, modificată şi 
republicată, a Legii nr. 241 / 2001 şi a H.G.R. nr. 1275 / 2000 privind Normele 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (5) lit.a, alin.(6) lit.a pct.17 şi art. 45 
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală şi a 
Regulamentului de funcţionare a Consiliului Local:

Art.l. Se declară disponibilă locuinţa situată în municipiul Turda, strada Traian 
nr. 51, drept locuinţă de necesitate.

Art.2. Se aprobă repartizarea unităţii locative compuse dintr-o cameră ( în 
suprafaţă de 25,90 mp ), bucătărie ( în suprafaţă de 14,01 mp ), cămară ( în 
suprafaţă de 3,20 m p ), baie ( în suprafaţă de 4,04 m p ), terasă ( în suprafaţă de 
4,44 m p) şi pivniţă ( în suprafaţă de 10,52 m p), situată în Turda, str. Traian nr. 
51, familiei numitei 1 caz social.
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Art. 3. închirierea locuinţei se va face de către Serviciul Evidentă Patrimoniu si
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GIS pe durată determinată.
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Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului 
municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei 
Prefectului Judeţului Cluj, precum şi serviciilor de specialitate în vederea ducerii la 
îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local 
Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda, ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
» î  »

Contrasemnează,
Secretarul general al municipiului Turda, 
jr. Elena Mihaela MĂRGINEAN

Notă : Problemele de mai sus au fost analizate şi avizate de Comisia de specialitate nr. 4 a 
Consiliului Local, prin preşedintele acesteia, d-nul Paul Năstase.

Voturi: - pentru .......

împotrivă 
abţineri .

în tocm it: Alina Anghel


