
MANIA ))r,
UL TULCEA

ISACCEA
LITJL LOCAL

HOTARAREA I\R.125
ivind repartizarea spa{iului de locuit qi a terenului aferent situat pe str.Livezii,

'nr.43H, din fondul locativ al U.A.T. Isaccea citre numita Lefter Georgeta

{onsiliul Locai al oraqului Isaccea, judelul Tulcea, intrunit in qedinla ordinard Ia data
y20l3,legal constituit6, fiind prezen{i un numdr de 74 consiiieri locali;

azand referatul de specialitate inregistrat sub nr.104481120.11.2014, intocmit de

;iul Urbanism, Amenajarea Teritoriului qi Cadastru din cadrul Primariei oraqului
ba prin care se propune incetarea cu acordul pdrlilor a contractului de inchiriere
iat intre U.A.T. Isaccea qi numita Lefter Georgeta pentru spaliul situat pe str.Vidin,
b1.60, et.4, ap.55 qi repartizarea cdtre aceasta a unui alt spaliu de iocuit, liber, situat pe

n, rr.43 H ce face parle din fondul locativ al oraqului Isaccea.
conformitate cu prevederile H.C.L. nr.60121.12.2012 privind

entului privind inchirierea, repartizatea qi administrarea locuinlelor din
privat al oraqului Isaccea;

AvAnd in vedere procesul-verbal nr.10341118.11 .2014 aI Comisiei pentru
locuinlelor dinor, stabilirea ordinii de prioritate qi rcparirzarea

aprobarea
domeniul

analtzarea
domeniul

c/privat;
l,Jindnd cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
i In terneiul art.36, alin.Z, lit.c qi a1in.5, art.45 din Legea nr.21512001 privind
inistratia publica locala, modificata si completata,

HOTARA$TE :

Am.1. Se aprobd repartrzarea spaliului de locuit qi a
vezn, nr.43 H, ce face parte din fondul locativ al U.A.T.

terenului aferent situat pe
Isaccea cdtre numita Lefter

a.

Art.2. Contractul de inchiriere se semneaz6 in numele qi pentru locator de cdtre
I oraqului Isaccea, care se imputerniceqte in acest sens.

At.3. La data adoptdrri prezemtei hot6rAri inceteazd, contractul de inchiriere incheiat
U.A.T.Isaccea qi numita Lefter Georgeta pentru spaliul situat pe str.Vidin, nr.1, b1.60,

4, ap.55, oraq Isaccea.
' Art. . Secretarul oraqului Isaccea va asigura comunicarea hotirArii autorit6lilor

e pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.

Prezentahotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor afi.45 alin.(3), din Legea
rninistratiei publice locale nr.27512001, republicata, cu un numar de 14 voturi ,,p€ntru".
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