
                                                                                                   
                     R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
  MUNICIPIUL FĂLTICENI 

  CONSILIUL LOCAL 
   
HOTĂRÂRE 

privind repartizarea prin închiriere a două locuinţe sociale, situate în municipiul Fălticeni, 
str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 1 şi ap. 8  

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
          - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat  sub  nr. 6548/17.03.2021; 
          - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat sub nr. 
6580/18.03.2021; 
         -  cererea d-nei Lucan Anca înregistrată sub nr. 13073/11.06.2019 şi cererea d-nei 
Dulgheriu Iulia înregistrată sub nr. 21463/20.10.2020; 
             -  procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative înregistrat sub nr. 
6437/16.03.2021; 
 - avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement;           
            În baza prevederilor art.   43 şi 44 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 23, 24 şi 25 din H.G. nr. 1275/2000 pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7,lit. q, art. 136, art. 139, alin. 3, 
lit. g şi art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1:  Se aprobă repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale situată în 
municipiul Fălticeni,  str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 1, doamnei Lucan Anca. 
               Art.2: Se aprobă repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale situată în 
municipiul Fălticeni,  str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 8, doamnei Dulgheriu Iulia. 
    Art.3:  Durata termenului de închiriere este de 5 ani,  cu posibilitatea prelungirii în 
condiţiile legii. 
               Art.4: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate. 
                                             
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local,  ed. Maria Dulgheriu                                                

         
p.      cons. local, av. Elena Gavril 
 
p.      cons. local, ing.  Cozmin Stoica 

    CONTRASEMNEAZĂ                                                                             
                                                                                       SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc    
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