
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA
                                

HOTĂRÂREA NR. 163/2022
cu privire la repartizarea locuinței de serviciu situat in str. Unirii, nr. 3, bl. 9,

sc D, ap. 3 din orașul Covasna pentru d-na Matei Ana-Cristina

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în sedinţa extraordinară  din data
de 29.11.2022 , sedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (12) din totalul de 17 consilieri aleși,

Analizând referatul de aprobare al  primarului, raportul compartimentului de
specialitate  întocmit  de  către  Directorul  executive,  d-na  Sîntoiu  Angela  și
inspectorul  d-ra  Réti  Szende,  avizul  comisiilor  de specialitate  juridice  şi  pentru
administraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi
libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte  drepturi,  pentru  programe  de
dezvoltare economică- solcială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al oraşului, servicii publice şi comerţ și pentru învăţământ, cultură, sănătate,
protecţia socială, sport și tineret,  precum  și  avizul de legalitate dat de secretarul
general al orașului.

Luând în considerare:
- Procesul verbal de predare- primire a locuinței din strada Unirii, nr. 3, bl. 9,

sc D, ap. 3, inregistrată la Primăria Orașului Covasna sub nr. 16431/18.10.2022 din
partea SC GOS-TRANS-COM SRL Covasna,

- Procesul verbal a comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe de serviciu,
inregistrată la Primăria Orașului Covasna sub nr. 17991/17.11.2022, adresa trimisă
la  unităților  de  invățământ  și  medical  din  orașul  Covasna,  inregistrată  sub  nr.
18044/18.11.2022, nota intocmită de către angajatii Direcției de Asistență Socială
inregistrată la Primăria Orașului Covasna sub nr. ad. 17991/21.11.2022 
            În conformitate cu prevederile :

-art. 1, art. 2 lit. d), art. 17, art. 51, art. 52, art. 53 din Legea nr. 114/1996,
legea locuinţei, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-  art.  1,  art.  29  alin.  (1)  și  alin.  (2)  din   Normele  Metodologice  din
07.12.2000 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996,
 aprobat prin HG 1275/2000,  cu modificările și completările ulterioare

- Art. 2 alin. (1) și alin. 3, art. 3 alin. (3), art. (4) alin. (1) și alin. (3), art. (5)
lit. c), lit. h), lit. i), lit. j), lit. k), lit. m), lit. r), lit. u), art. 6) lit. b), lit. d), lit. e), lit.
m), lit.  v), lit.  p1) din  Legea nr. 292/2011 a asistenței  sociale cu modificările și
completările ulterioare. 



-  HCL  140/2022 cu  privire  la  stabilirea  modalității  de  administrare  a
apartamentelor locuințe de serviciu;

         
  În baza  art. 84 alin. (3), art.129 alin. (1), alin. (2) lit. d),  alin.(7) lit.b) și lit.

q),  art.  139  alin.(1),  art.196  alin.(1)  lit.a),  art.243  alin.  (1)  lit.a)  din
ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Cu votul “pentru” a 12 consilieri, “împotrivă” a – consilieri,
                                                         

HOTĂRĂŞTE:

Art.1-  Repartizarea  pentru  închiriere  apartamentului  locuințe  de  serviciu
situat în oraşul Covasna,  str. Unirii, nr. 3, bl. 9, sc D, ap. 3 pentru d-na Matei Ana-
Cristina, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.  

Art.2-Titularul  repartiţiei se va prezenta la SC GOS TRANS COM SRL din
localitatea Covasna,  în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei, în vederea
încheierii contractului de închiriere.

Art.3- Locuința de serviciu aflat in proprietatea privată a orașului Covasna
se va repartiza pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire din șase in șase
luni, dacă nu sunt alte cereri. 
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