
HOTĂRÂREA NR. 123

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea ordinei de prioritate a chiriaşilor care locuiesc / au locuit în
imobile retrocedate foştilor proprietari - locuinţe sociale pentru anul 2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea - Primarul oraşului Sinaia, înregistrată cu
nr.17687119.06.2019;
- Raportul de Specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi Protecţie Civilă înregistrat cu
nr.l7717119.06.2019 prin care propune aprobarea ordinei de prioritate a chiriaşilor care locuiesc
/ au locuit în imobile retrocedate foştilor proprietari -locuinţe sociale pentru anul 2018;
- Procesul-verbal nr.16799110.06.2019 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale
destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor
proprietari;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.7412007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale
destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor
proprietari, art.2, alin.(3)
Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) 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
HOTĂRĂŞTE:

Art.I, - Aprobă lista privind ordinea de prioritate a chiriaşilor care locuiesc / au locuit în imobile
retrocedate foştilor proprietari pentru anul 2019, conform anexei 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. - Aprobă lista dosarelor declarate neeligibile, conform anexei 2 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. - Aprobă ca termenul de contestaţie să fie de 7 zile calendaristice de la afişarea listelor,
iar termenul de soluţionare să fie de 7 zile de la expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor.
Art.4. - Compartimentul patrimoniu şi protecţie civilă va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Sinaia, 11 iulie 2019

GHEORG

PRESEDINTE

1 ex. Prefect
1 ex. Primar
1 ex. Compartiment Patrimoniu
1 ex. Se va afisa pe site-ul propriu



Anexa nr.lla HCL nr. 123/11.07.2019

Lista solicitantilor si a ordinei de prioritate a chiriasilor care locuiesc / au locuit in imobile
retrocedate fostilor proprietari - locuinte sociale, pentru anul 2019

Nr.crt. Numele si prenumele Nr. Puncte
1 DINU STAN 30
2 MOISE CIPRIAN NICOLAE 30
3 CALITA NICULINA 29
4 BABUTA VIRGIL 29
5 GEANA SEBASTIAN 29
6 BREZEANU MONICA 29
7 GAVRILOV VASILE FREDI 28
8 CARSTOIU CONSTANTIN MARIUS 27
9 BUSTUC IONUT ANDREI 26

10 DINU CIPRIAN MIHAI VIRGIL 26
11 PANZARIU NORICA ELENA 24



Lista solicitantilor declarati neeligibili

1 Tudorache Rares Stefanut
Nr.crt. Numele si prenumele


