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HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea Regulamentului de repartizare în vederea închirierii 

locuinţelor din fondul locativ al Oraşului Lipova/Statului român 

 

 

Consiliul Local al oraşului Lipova, 

Având în vedere : 

-prevederile art.121 din Constituţia României 

-prevederile Legii nr.114/1996, legea locuinţei, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 -prevederile H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările 

si completările ulterioare; 

-prevederile O.U.G. nr. 40/1999, privind protecţia chiriaşilor si stabilirea chiriei 

pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările si completările ulterioare; 

-prevederile H.G. nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) 

practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public şi privat al 

statului sau unităţilor administrative-teritoriale ale acestuia; 

-prevederile art.129 alin.2, lit.d coroborat cu alin.7, lit.q din O.U.G.nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

-iniţiativa  Primarului Oraşului Lipova,exprimată prin referatul de aprobare 

nr.16281 din 14.08.2019; 

-raportul de specialitate nr.16282 din 14.08.2019, întocmit de Serviciul Urbanism, 

A.T. şi Autorizări Transporturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului 

Lipova; 

-  avizul comisiilor de specialitate;  

-votul ,,pentru” a 17 consilieri locali,fiind îndeplinită condiţia de majoritate simplă, 

cerută de prevederile art.139, alin.1 şi art.196, alin.1, lit.a din O.U.G.nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

    În temeiul prevederilor art.139, alin.1 şi art.196, alin.1, lit.a din O.U.G.nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

 

               HOTĂRĂŞTE: 

 

           Art.1 Se aprobă Regulamentul de repartizare în vederea închirierii locuinţelor din 

fondul locativ al Oraşului Lipova/Statului român. 

 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se mandatează Primarul Oraşului Lipova, dl. Jichici 

Iosif Mircea, prin Serviciul Urbanism, A.T. şi Autorizări Transporturi. 

 

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, în 

vederea exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, prin grija 

Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 

 
 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ 

              Stelean Ioan BOIA                                                      SECRETAR, 

                                                                                           Corina Cătălina POP 
 
   
Lipova,la 30.08.2019  
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