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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 75 /2022
Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza
solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani

destinate închirierii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Având în vedere Referatul de aprobare nr.75/04.03.2022 întocmit de Viceprimarul

Municipiului Petroşani,d-na Mariana Ghioc, prin care se propune aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de
locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani destinate închirierii;

În conformitate cu prevederile art.43 din Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 21 din H.G. nr.1275/2000
privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
locuinței nr.114/1996, cu completările ulterioare, ale art.7, alin.1, alin.2 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum şi ale art.3,
alin.2, art.42, alin.4, art.80 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.1, alin.2, lit.,,c” şi ,,d” , alin.7, lit.,,q” , art.139,
alin.3, lit.,,g”, art.196, alin.1, lit.,,a” din O.U.G. Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza

solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani
destinate închirierii, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data adoptării prezentei Hotărâri, prevederile H.C.L. nr.35/2009 și H.C.L.
nr.427/2018, se abrogă.

Art.3. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi
conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările
ulterioare.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică Primarului Municipiului Petroşani, Comisiei
pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe din fondul locativ al municipiului
Petroşani destinate închirierii, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, se aduce
la cunoştinţă publică şi se transmite Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara.

Petrosani, 04.03.2022
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL
DELIA VELICI

INIŢIATOR,
VICEPRIMAR : MARIANA GHIOC
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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.419 /2018
privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

cu Parohia romano-catolică Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Având în vedere Expunerea de motive nr.418/2018, întocmită de primarul Municipiului

Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune aprobarea încheierii unui
Acord de asociere cu Parohia romano-catolică Petroşani;

În conformitate cu dispoziţiile art.5, alin.3, art.20, alin.1, lit.”i” din Legea nr.273/2006,
privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 3, alin.2, art.42,
alin.4, art.80 si art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
pentru elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile ulterioare:

În temeiul art. 36 alin. (1) , alin.(2), lit. ”b” şi ,,e”, alin.(7), lit.,,a” art.45, alin.2, lit.,,f” din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Aprobă încheierea unui Acord de asociere între municipiul Petroşani şi Parohia

romano-catolică Petroşani în vederea realizării unei statui a Sfintei muceniţe Varvara,
ocrotitoarea municipiului Petroşani.

Acordul de asociere este prezentat în Anexa nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Sumele necesare îndeplinirii obligaţiilor municipiului Petroşani se vor aloca din
cap. 70.02 - ,,Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia
Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Art.4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004
a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Petroşani, Direcţiei
Administrarea Domeniului Public şi Privat,Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
Parohiei romano-catolice şi se transmite Instituţiei Prefectului –judeţul Hunedoara.

Petroşani, .2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Iniţiator:
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Primar: Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

HOTĂRÂREA NR. 340/2018
Privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafață de

5,00 mp, în str. 1 Decembrie 1918, bl. 92, parter , către Roșu Dan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROȘANI

Analizând Proiectul de hotărâre nr.315/2018 şi Expunerea de motive nr.
314/26.07.2018 a Primarului municipiului Petroșani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care
se propune aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren, în
suprafață de 5,00 mp, teren situat în Petroșani, str. 1 Decembrie 1918 , bl. 92, parter,
aferent accesului la spațiul comercial existent la etajul 1, proprietate al d-lui Roșu Dan;

Luând în considerare raportul Biroului juridic, legislaţie nr.13890/2018, raportul
Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr.11479/2018, raportul Biroului cadastru,
registrul agricol nr.13932/2018, precum şi avizul comisiei juridice nr.1139/2018, avizul
comisiei pentru buget, nr.1169/2018, avizul comisiei pentru servicii publice nr.1209/2018,
avizul comisiei pentru urbanism nr.1235/2018;

În conformitate cu prevederile art.15, lit. e din Legea 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale art. 3, alin. 2, art. 42, alin. 4, art. 80 și art 82 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările ulterioare ;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c, alin.(5), lit. b, art. 45, alin.(3) și art.123, alin.(1) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobă concesionarea prin negociere directă a unei parcele de teren, în
suprafață de 5,00 mp, teren situat în Petroșani, str. 1 Decembrie 1918 , bl. 92, parter, teren
aferent accesului la spațiul comercial existent la etajul 1, proprietate al d-lui Roșu Dan .

Terenul aparține domeniului privat al municipiului Petroșani, este înscris în C.F.
65423 Petroșani, nr. cadastral 65423 și este prezentat în planul de situatie ce constitue Anexa
nr.1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Redevența pe terenul mentionat se va stabili prin negociere directă, în
conformitate cu HCL 260/2013.

Art.3.Durata concesionării va fi de 25 ani, începând cu data semnării contractului
de concesiune, cu posibilitatea prelungirii acestuia, prin acordul părților.

Art.4. Împuternicește Primarul municipiului Petroșani să constituie prin dispoziție
comisia de negociere și să semneze contractul de concesiune.
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Art.5.Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul si
condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.

Art.6.Prezenta Hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroșani,
Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primariei Municipiului Petroșani, d-
lui Roșu Dan și se va transmite Instituției Prefectului- județul Hunedoara.

Petroşani,27.09.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
NEGRICI CARMEN LENUŢA SECRETAR

ADRIAN NEGOE
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