
                                                                ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 
CONSILIUL LOCAL 

  
HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea   listei de prioritati in repartizarea  locuințelor din fondul 
locativ,  aflate în proprietatea privata  a  Municipiului Vatra Dornei , situate in 

Str.Florilor nr.2  
 

   Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 
              intrunit in sedinta ordinara   in data de 28 ianuarie  2021 

 
Având în vedere  referatul de aprobare nr.1555/21.01.2021 prezentat de Primarul 

municipiului, raportul nr.1556/21.01.2021  al compartimentului de specialitate, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
        In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Ținând seama de prevederile: 
Legii locuinței nr.l 14/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 
completările ulterioare; 
O.U.G. nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor 
evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu 
modificările și completările ulterioare; 
O.U.G. nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu 
destinația de locuințe, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 
H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii 
locuinței nr.l 14/1996, cu modificările și completările ulterioare;HCL nr.173/20.11.2020 
privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea a 
locuințelor din fondul locativ,  aflate în proprietatea privata  a  Municipiului Vatra 
Dornei  si a Criteriilor de ierarhizare în repartizarea locuințelor sociale, precum 
și desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a 
Cererilor și de Repartizare a Locuințelor. 
In temeiul prevederilor art.139 alin. (3),lit g), art. 196 alin (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța 
de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.l Se aprobă  lista de prioritati  in repartizarea  locuințelor din fondul locativ,  aflate în 
proprietatea privata  a  Municipiului Vatra Dornei , situate in Str.Florilor nr.2 
conform Anexei nr.l, care face parte din prezenta hotărâre. 
Art.2  Primarul Municipiului Vatra Dornei, prin  Compartimentul  Locativ, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale. 
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