
             ROMANIA 

     JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI   

 PROIECT DE  HOTARARE 

privind repartizarea unei  locuinte  ANL 

Consiliul Local Gaesti  ,  

Avand in vedere :  

- Hotararea  Consiliului Local Gaesti  nr.  29 din data de 28.02.2017  prin  care  

s-a aprobat lista solicitantilor care au acces in locuintele ANL in anul  2017 ; 

- referatul secretarului Orasului Gaesti, prin care  se solicita atribuirea in ordinea listei de 

prioritati a locuintelor ANL  ;  

- avizul comisieiilor Juridice , si  Invatamant , cultura , protective sociala din cadrul 

Consiliului Local ; 

In conformitate  cu  :  

- art. 14 alin.7 din Hotararea Guvernului 962/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea 

Agentiei Nationale pentru Locuinte; 

In temeiul :  

- art.36 , alin.6, pct  17, in Legea administratiei publice  locale   nr.215/2001, cu 

modificarile si  compleatariele urmatoare  si al art. 45. Alin.1 , din acelasi act  normativ  

 

SE PROPUNE    : 

ART.1   Se aproba repartizarea   unei  locuinte construite  prin programul ANL , in conformitate  

cu lista  aprobata prin Hotararea  Consiliului local Gaesti  nr.  29 din data de 28.02.2017   ,  

astfel : 

-Vasile Dumitra  Daniela  

ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prezerntei hotarari se obliga Primarul Orasului Gaesti . 

ART.3 – Prezenta Hotarare se  comunica Institutiei Prefectului Judetul Dambovita  ,Primarului 

Orasului Gaesti si  beneficiarilor repartitiei .  

INITIATOR , 

Primar ,  

Jr. Gheorghe Grigore  

                                                                                 Contrasemneaza ,    

                                                                                                                     Secretar  ,  

Jr. Diaconu Mitica 



 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de  hotararea privind repartizarea unei  locuinte  ANL 

 

. 

 

 

 

   Avand in vedere Hotararea  Consiliului Local Gaesti  nr.  29 din data de 28.02.2017  prin  care 

s-a aprobat lista solicitantilor care au acces in locuintele ANL in anul  2017   si prevederile art. 

14 alin.7 din Hotararea Guvernului 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 

pentru Locuinte propun spre aprobare Consiliului Local Gaesti , prezentul proiect de  hotarare  .  

 

 

 

 

 

PRIMAR , 

 

Jr. Gheorghe Grigore 

 

 

 

 



 

                                                                                                                Nr. 14.139/15.09.2017 

 

REFERAT , 

 

privind aprobarea de catre Consiliul Local Gaesti a  repartizarii unei locuinte   locuinte ANL 

conform listei  definitive a solicitantilor 

 

 

 

                  Prin Hotararea Consiliului Local Gaesti  nr. 29 din data de 28.02.2017   

s-a aprobat lista solicitantilor care au acces in locuintele ANL in anul  2017 .  

    Este    disponibila locuinta situata pe Fundatura 1 Decembrie  , BL.A1,ap.8 care urmeaza a fi 

repartizata conform listei d- nei Vasile Dumitra Daniela . 

 

  

 

 

Secretar   , 

 

Jr. Diaconu Mitica 


