
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
cu privire la stabilirea destinatiei spatiului in suprafata de 58 mp afe!rent etajului cladirii 

Dispensarului Uman Traisteni, ca locuinta sociala 
Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand: 
- referatul nr. 8047 din 24.05.2021 intocmit de secretarul generi::I Ccrdos Corina cu 

privire la necesitatea stabilirii destinatiei spatiilor aferente etajului cladirii D1spe 1sarului Uman 
Traisteni 

- referatul de aprobare al domnului primar Lucian Vileford Costea 
In conformitate cu : 
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata, modificata !?i completata; 
- art.129, alin.(2), lit."c" !?i alin.(6), lit."a", art.349 din O.U.G. nr.fi7/3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ; 
-Legea 114/1996 privind locuintele 
in temeiul art.196, alin.(1), lit."a", coroborat cu art.139, alin.(3) , lit."g din O.U.G. nr 57/3 

iulie 2019 privind Codul administrativ, 

HOTARA~TE: 

Art.1.Se stabileste ca destinatie a spatiului in suprafata de 58 mp, cf<?rer' 9tajului cladirii 
Dispensarului Uman Traisteni, ca locuinta sociala, 

Art.2.Perioada pentru care se aloca spatiul conform art. 1, e::; :::: ::m.J1l1ta de catre 
Consiliul Local la 3 ani. 

Art.3. Se va incheia un contract de inchiriere, chiriasul avand obligatia sa isi plateasca 
utilitatiile aferente spatiului cat si o chirie modica de 1 O lei /luna 

Art.4. Destinatia acestui spatiu ca locuinta sociala, se stabileste onn Cor siliul Local, in 
urma referatului intocmit de catre Compartimentul de specialitate. 

Art.5. Prezenta Hotarare intra in vigoare de la data aprobarii aceste 3 

Art.6.Primarul comunei va duce la indeplinire prezenta hotar;;1• ;, 1-1ri • aparatul de 
specialitate 

Art.7. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea Doftanei in 
termenul prevazut de lege: 

lnstitu1iei Prefectului jude1ului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro. 
Dosar !?edin1a; 
Dosar Hotarari 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 13 
Voturi pentru 13 
Voturi impotriva O 
Abtineri 0 
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