ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea listei beneficiarilor de locuinte ANL ,
in anul 2019

Consiliul Local Gaesti , judetul Dambovita ,
Avand in vedere :
Expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ;
Raportul Secretarului U.A.T. – Orasul Gaesti ;
Avizul comisiei pentru invatamant , cultura , protectie sociala din cadrul Consiliului Local
Gaesti ;
In conformitate cu :
- prevederile art.15 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind
infiintarea ANL , aprobate prin H.G. 962/2001;
In temeiul:
- Prevederilor art . 36 , alin .1si 2 , lit.,, d,, 6 , lit.,,a,, , pct.17, precum si a prevederilor
art.45
alin(1) si art.115 alin.(1) lit.b din Legea si 2 nr.215/2001 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE :

ART.1- Se aproba lista beneficiarilor de locuinte A.N.L. in anul 2019, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare .
ART.2 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obliga primarul Orasului Gaesti .
ART.3 – Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si primarului
localitatii .
INITIATOR
Primar,
Gheorghe Grigore
Avizat de legalitate ,
Secretar
Jr. Diaconu Mitica

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea listei beneficiarilor de locuinte ANL ,
in anul 2019

In conformitate cu prevederile legale incidente in cauza ,anual , pana in luna februarie , cel tarziu ,
trebuie aprobata lista beneficiarilor de locuinte ANL in anul 2019 .
Drept urmare supunem atentiei domniilor voastre prezentul proiect de hotarare care are rolul de a
valida ordinea de prioritati in reparizarea locuintelor ANL.

Primar ,
Jr. Gheorghe Grigore

RAPORT

privind aprobarea de catre Consiliul Local Gaesti a listei solicitantilor de locuinte ANL
care au acces la locuinte pentru tineri in anul 2019

Potrivit art. 15 alin 1 din Hotararea nr. 962/2001 , actualizata , privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru punerea inaplicare a Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale
pentru Locuinte , in urma actualizarii cererilor , comisia , prezinta Consiliului Local lista solicitantilor
care au acces la locuintele pentru tineri . Urmeaza , ca aprobarea sa se faca prin adoptarea unei
hotarari .

Secretar ,
Jr. Diaconu Mitica

