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MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind subvenlionarea integrali a chiriei pentru 30 module cu 96 locuinte

sociale din cartierul Vileni II

in temeiul prevederilor art.3 atin. I din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratficatd prin Legea nr.199/1997, ,prin autonomie locald
se inlelege dreptul Si capacitatea efectivd ale autoritdlilor administraliei puhlice locale de a
soluliona Si de a gestiona, in cadrul legii, tn nume propriu Si in interesul populaliei locale, o
parte imporlantii a treburilor publice";

Potrivit prevederilor art44 alin 2 din Legea nr. 114/1996, republicatd, cu modiJicdrile ;i
completdrile ulterioare, art,25 alin.I privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerefl
in aplicare a prevederilor Legii nr,l14/1996, ca modiftcdrile Ei completdrile ulterioare, Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modi/icdrile;i completdrile ulterioare qi ale Legii
nr.277/2010 privind alocalia pentru suslinerea familiei, republicatd, cu modificdrile Si
co mp I etiiri Ie ulte rio are ;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamf intrunit in gedin{i ordinari;
VAzand referatul de aprobare imegistrat sub nr. 25.074 din 24.06.2014, prin care Primarul

municipiului - dl. Gheorghe $tefan propune subvenlionarea integrali a chiriei pentru 30 module
cu 96 locuinle sociale din cartierul Vdleni II;

Exarhin6nd raportul de specialitate inregistrat sub nr. 25.131 din 24.06.2014, prin care

Direclia Asistenld Sociali susline subvenlionarea integrald a chiriei pentru 30 module cu 96
locuinle sociale din carlierul Vdleni II;

Jin6nd cont de raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.l al Consiliului Local;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.d) pct.l7 pct.lg lit.e), ale art. 45 alin.2 lit.a)

gi ale art. 115 alin 1 lit b) din Legea administraliei publice locale nr.215/2001, republicati, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

HOTARA$TE:
Art.l - Se aprobd, subvenlionarea integrald a chiriei pentru 30 module cu 96 locuinJe

sociale din cartierul Vdleni II;
Art,2 - Acordarea regimului de subvenlie se va face pentru fiecare locuin{d in parte, pe

baza evaludrii dosarului ;

Art.3 - Primarul municipiului Piatra Neaml prin compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate al primarului va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotirAri.

Lrt.4 - Prezenta se comunicd Prefectului Judetului Neam! in vederea exercitdrii controlului
de legalitate, Direcliei Asiste4A Sociald qi Direcliei Economice pentru luare la cunogtinld gi

aducere la indeplinire.
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