ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
'
ORAŞUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL
Piata Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031 -8241231 Fax: 031-8241238
E-mail: contact@primariabuftea.ro
riabuftea.ro
Web: www.
1

HOTĂRÂREA NR. 48
Din 30 Aprilie 2013
privind aprobarea unui schimb de loc uinţe destinate închirierii real izate
în cadru l programului de construcţii de lo cu inţe derulate prin
Agenţia Naţională pentru Locu inţe

Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşulu i Buftea ;
• Raportul de specialitate al Compartimentului Domeniul Public, Privat ş i Comercial şi
al Serviciului Juridic;
• Avizul de principiu al Consiliului Local al oraşulu i Buftea , nr. 185/02 .11 .2012;
• Adresa nr. 219/20.11 .201 2 a doamnei Holban Lucica ;
• Contractul de închiriere nr. 62/25.02.2011 al doamnei Holban Lucica, actul adiţional
86/21.02.2012 , actul aditional 70/26 .02.2013;
• Contractul de închiriere nr.16/24. 02.2011 al doamnei Eftimie Mihaela, actul ad iţional
33/16.02.2012, actul adiţional 72/26 .02.20 13;
• Acordul doamnei Eftimie Mihaela , titulară a co ntractului de închiriere nr. 16/
24.02.20 11 ;
• Adresa nr. 14995/1 2. 11 .20 12 a Agenţiei Naţio n a l e de Locuinţe înregistrată la
registratura primăriei Oraşului Buftea cu nr. 13902/13. 11 .2012;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină ; Avizul Com isiei pentru Învăţământ,
Să nătate, Familie ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agen ţi e i
Naţionale pentru Locuinţe , cu modificările şi completările ulterioare , ale Hotă rârii
Guvernului nr. 962 1 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţa rea Agenţ i e i N aţi o nal e pentru
Locuinţe, cu modifi că ril e şi completările ulterioare, şi ale art. 1, alin. (2) coroborat cu art.
1763 , art. 1777 din Codul Civil, cu modificăril e şi comp letă ril e ulterioare;
În temeiul art. 36 , alin. (2), lit. (d) coroborat cu alin. (6), lit. (a), pct.17, al art. 45 , alin.
(3) , ş i al art.115 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind ad mini stra ţia p ubli că loca lă ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliu/local al oraşului Buftea,
1

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă schimbul de locuinţe destinate în chirierii , între doamna Holban
Lucica, titulară a contractului de închiriere nr. 62/25.02.2011 , ce are ca obiect loc uinţa
situată în oraş Buftea, judeţ Ilfov, str. Oltului , nr.7D, Bl. B4 , et.3, ap.16, şi doamna Eftimie
Mihaela , titulară a contractului de închiriere nr. 16/24.02. 2011 , ce are ca obiect locuinţa
situată în oraş Buftea, judeţ Ilfov, str. Oltului, nr.7 D, Bl. B4, et. 2, ap.9.

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul o raşu lui Buftea - domnul Pistol Gheorghe să
semneze actele ad iţiona le de modificare a contractelor de înch iriere conform art.1 din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cun oşt i n ţă p ubli că a
prevederilor prezentei h otărâ ri ş i com unicarea acesteia , primarului oraşulu i Buftea,
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplin ire, ş i Instituţiei Prefectului
jud eţu lui Ilfov.

Contra semnează ,

ŞffRETAR,
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