
R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

JUDEŢUL TIMIS                                                 

ORAŞUL DETA                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                                

                                                                                                                                                                                                                

H O T Ă R Â R E A 

 

           privind repartizarea locuinţei situate în oraşul Deta, str. Marian Damaschin nr. 1, ap. 3.  

 

              Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

              Având în vedere referatele nr. 4.167/1/2020 al Compartimentului Asistenţă socială şi relaţii cu 

publicul și nr.4167/2020 al Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe ale Primăriei 

oraşului Deta, prin care se disponibilizează locuinţa situată în oraşul Deta str. Marian Damaschin nr. 1, 

ap. 3 şi se propune repartizarea acesteia conform listei de priorităţi pe anul 2020, referatul de aprobare 

al Primarului oraşului Deta, precum şi avizul Comisiei Sociale; 

              În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuinţei, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare şi ale Hotărârii nr. 168/26.11.2019 a Consiliului local al oraşului Deta 

privind aprobarea listelor de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor cu chirie 

din fondul locativ al oraşului Deta pentru anul 2020, anexa nr.2;   

              În temeiul art. 139 și art. 196 alin.(1), litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

HOTĂRĂŞTE : 

              Art.1. Locuinţa situată în oraşul Deta, str. Marian Damaschin nr. 1, ap. 3, compusă din 2 

camere, bucătărie și baie, în suprafaţă totală de 38,70 m2, se repartizează spre închiriere d-lui Hidiș 

Ioan, domiciliat în oraşul Deta, str. P-ța Libertății, bl.7, ap.20. 

 

              Art.2. Beneficiarul locuinţei are obligaţia de a se prezenta la Serviciului Buget, contabilitate, 

finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei 

hotărâri, în vederea semnării contractului de închiriere. În caz contrar se prezumă că acesta renunţă la 

locuinţă şi totodată îşi pierde dreptul de a beneficia de altă locuinţă din fondul locativ al oraşului. 

 

              Art.3. Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Buget, contabilitate, 

finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta. 

 

              Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :         

                        - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ; 

                        - Primarului oraşului Deta ; 

                        - Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta ; 

                        - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta ; 

                        - Compartimentului Asistenţă socială şi relaţii cu publicul al Primăriei oraşului Deta ; 

                        - Celui în cauză. 

 

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

             Consilier LUCIAN-NICUȘOR IOȚCOV.                         Contrasemnează, 

                                                                                                        SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                          CORALIA SCULEAN. 

 

Nr.  80   din  26  mai  2020. 
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