
HOTĂRÂREA NR. 134

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind repartizarea locuinţelor sociale destinate chiriasilor care locuiesc/au
locuit in imobile retrocedate foştilor proprietari pentru anul 2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare intocmit de Vlad Oprea, Primarul oraşului Sinaia, înregistrat sub
nr.23659113 .08.20 19;
- Raportul de Specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi Protecţie Civilă înregistrat sub
nr.23754114.08.2019 prin care propune aprobarea repartizarii garsonierelor vacante;
- Procesul-verbal nr.23644/13.08.2019 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale
destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor
proprietari;
- Hotărârea Consiliului Local nr.123111.07.2019 privind aprobarea ordinii de prioritate a
chiriaşilor care locuiesc/ au locuit în imobile retrocedate foştilor proprietari -locuinţe sociale;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.74/2007 privind asigurarea fondului
de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele
retrocedate foştilor proprietari;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), (2), lit. d) şi alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3)
lit.a) şi art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOT ĂRĂŞTE:

Art.1. - Aprobă repartizarea garsonierelor situate în Sinaia, aleea Kuşadasi nr.3, bl.E5, et.6,
ap.25, str.Spitalului nr.2B, bl.E3, et.2, ap.9, str.Piscul Câinelui nr.13, et.2, ap.22 si 26, conform
anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2. - Compartimentul Patrimoniu şi Protecţie Civilă va aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.

GHEORG

Sinaia, 28 august 2019

PREŞEDINT

I ex. Prefect
I ex. Primar
I ex. Compartiment Patrimoniu
I ex. Celor interesati
I ex. Se va afisa pe site-ul propriu



Anexa nr. lla HCL: nr. 134/2019

Lista de repartizare locuinte sociale destinate chirisilor evacuati
sau care urmeaza a fi evacuati din imobile retrocedate fostilor proprietari

Nr.crt. Numele si prenumele Adresa

1 Dinu Stan str. Piscul Cainelui nr.13, et.2, ap.22

2 Moise Ciprian str.Piscul Cainelui nr.13, et.2, ap.26

3 Calita Niculina str.Spitalului nr.2B, bLE3, et.2, ap.9
4 Babuta Virgil aLKusadasi nr.3, bLES, et.6, ap.2S
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