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 HOTĂRÂRE 
privind repartizarea apartamentului nr. 3 din str. Dimitrie Pompeiu nr. 2, sc.A compus din una 

cameră numitei Borcoi Alina Alexandra aceasta a avut calitatea de chiriaşă într-un imobil care a 
fost retrocedat 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 
 analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind repartizarea unor spaţii de 
locuit familiilor care au sau au avut calitatea de chiriaşi în imobile retrocedate, precum şi unor cazuri 
sociale, 
 analizând raportul de specialitate al Serviciului Centru Informaţii Cetăţeni şi rapoartele de avizare 
ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 
 în baza dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea 
chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 241/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de 
locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate 
foştilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 lit. 
e) şi art. 20 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, art. 13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, art. 7, art. 10 şi art. 12-14 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003,  

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. (d), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului Romîniei nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicat în 
Monitorul oficial al României nr. 555/5.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

          
            Art. 1 Se aprobă repartizarea apartamentului nr. 3 din str. Dimitrie Pompeiu nr. 2, sc.A compus 
din una cameră numitei Borcoi Alina Alexandra, aceasta având calitatea de chiriaşă într-un imobil care a 
fost retrocedat. 
 

Art. 2 Primarul Municipiului Botoşani, prin aparatul de specialitate şi SC Locativa SA, vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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