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HOTĂRÂRE 
 

         Priveşte : aprobarea listei de repartizare a locuintelor destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri 
specialisti din sanatate ramase disponibile in  blocul G,  str.Ion Creanga  construite prin Agentia Nationala 

pentru Locuinte, in municipiul Alexandria  
 

           Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa  ordinara, având în 
vedere : 
      -expunerea de motive nr.8365/15.04.2019 a Primarului municipiului Alexandria ; 
      -raportul de specialitate nr. 8366/15.04.2019 al Directiei Patrimoniu si Directiei Juridic, Comercial; 
      -prevederile H.C.L. nr. 93/29.03.2018 privind aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la  
locuintele destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul Alexandria     
       -rapoartele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local a municipiului 
Alexandria; 
        -prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, actualizata; 
        -prevederile HGR nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, actualizata; 
       - prevederile Anexei nr.1 din Legea nr. 114/1996 privind locuintele, republicata si actualizata; 
       -prevederile art. 36, alin. (1) si (9), din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      În temeiul prevederilor art.  45, alin. (1) si (3) şi ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
          Art. 1 - Se aprobă lista de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in mod exclusiv 
unor tineri specialisti din sanatate ramase disponibile in  blocul G,  str.Ion Creanga  construite prin Agentia 
Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria, conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
         Art. 2 - Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria si 
compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, pentru cunoaştere şi punere 
în aplicare 

 
 
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,                                          
                           CONSILIER,                                                                         SECRETAR,  
                         Cobârlie Silvia                                                         jr. Iulian PURCARU  
   
 
 
 
ALEXANDRIA  
Nr. 148 din  24  aprilie 2019 
 


