ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.35/2011
Privind solutionarea unor cereri de schimb de locuinte pentru tineri construite prin Agentia
Nationala pentru Locuinte.CONSILIUL LOCAL TALMACIU, intrunit in sedinta ordinara din data de 24.03.2011;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu;
Examinand cererea nr.875/2011 a domnului Terteci Alexandru Rares, cererea nr.1314/2011
a doamnei Costea Mihaela-Rodica si declaratia de renuntare a acesteia , la cerere , din data de
21.03.2011, cererea nr.1047/2011 a domnului Laslea Manuel Iulian si cererea nr.874/2011 a
domnului Cosma Dorian-Ioan prin care se solicita aprobarea unor schimburi de locuinte ANL ,
anchetele sociale intocmite de comisia sociala constituita in baza art.2 din HG 962/2001 prin care se
propune aprobarea schimbului de locuinte construite prin ANL, precum si expunerea de motive
nr.2135/2011 a primarului orasului Talmaciu;
Avand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Talmaciu;
In conformitate cu prevederile art.8 alin.3 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei
Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.16 din
contractele de inchiriere locuinte ANL;
In temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1-Se aproba , cu acordul partilor, schimbul de locuinte intre domnul Laslea Manuel
Iulian , titular al contractului de inchiriere nr. 7022/167/02.09.2009 si membrii familiei sale pentru
garsoniera situata in Talmaciu, str.E.Cioran, bl.1, sc.B,parter, ap.3 si domnul Neiciu Vlad , titular al
contractului de inchiriere nr.6974/148/02.09.2009 pentru garsoniera situata in Talmaciu,
str.E.Cioran, bl.2, sc.A, ap.13 .
Art.2- Se aproba, cu acordul partilor, schimbul de locuinte intre domnul Terteci Alexandru
Rares , titular al contractului de inchiriere nr. 6982/130/02.09.2009 si membrii familiei sale pentru
garsoniera situata in Talmaciu, str.E.Cioran, bl.1, sc.A, ap.13 si domnul Cosma Dorian-Ioan , titular
al contractului de inchiriere nr.6981/29/02.09.2011 si membrii familiei sale pentru apartamentul
situat in Talmaciu, str.E.Cioran, bl.1, sc.A, et.2, ap.14 .
Art.3-In sensul celor mentionate la art.1 si 2 se vor incheia contracte de inchiriere cu titularii
contractelor , avand in vedere schimbul de locuinte aprobat potrivit prezentei hotarari.
Art.4 -Indeplinirea prezentei revine compartimentului impozite si taxe , compartimentului
comercial din cadrul Primariei Orasului Talmaciu si beneficiarilor locuintelor.
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