ROMÂNIA

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a două apartamente pentru

tinerii postinstituţionalizaţi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului municipiului Giurgiu, înregistrată la
nr.24.848/21.06.2016;
-raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Fond Locativ,
înregistrat la nr.24.851/21.06.2016;

-raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;
-raportul comisiei buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat;
-prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.205/31.01.2002 privind aprobarea
încheierii unui parteneriat pentru integrarea socio - profesională a tinerilor care
părăsesc centrele de plasament.
în temeiul art.36, alin.(2), lit.„c", alin.(5), lit.„b" şi art.45, alin.(3), art.123, alin.(1)

din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administraţia Publică Locală, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de folosinţă gratuită până la data de 30
iunie 2017 a două apartamente situate în municipiul Giurgiu, Intrarea Dâmboviţei, Bloc
B01, ap.3 şi Bloc B02, ap.3, pentru tinerii care au reprezentat grupurile ţintă ale
proiectului încheiat „Locuinţe asistate pentru tinerii postinstituţionalizaţi".
Art.2. Contractele de folosinţă se vor modifica în mod corespunzător, începând
cu data de 01 iulie 2016.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,
Serviciului Juridic şi Administraţie Locală, Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Fond
Locativ, Direcţiei Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Giurgiu, precum şi Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
NR. 24848/21.06.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

în vederea soluţionării problemei privind prelungirea duratei de folosinţă
gratuită a două apartamente pentru tinerii postinstituţionalizaţi, situate în
Municipiul Giurgiu, Intrarea Dîmboviţei, Bloc BOI - ap. 3 şi Bloc B02 - ap.3,
propun iniţierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

„ Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a două
apartamente pentru tinerii postinstituţionalizaţi"

Direcţia Patrimoniu prin Compartimentul Fond Locativ, va întocmi Raportul
de specialitate şi va redacta Proiectul de hotărâre, pe care le va susţine în faţa
comisiei de buget finanţe administrarea domeniului public şi privat şi comisiei
pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină, pentru avizare, şi în faţa
Consiliului Local, pentru aprobare.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECŢIA PATRIMONIU
COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV
VIZAT:

NR. 24851/21.06.2016

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Ing. Niculae GHIŢĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT:
Prin expunerea de motive nr. 24848 / 21.06.2016, Primarul Municipiului Giurgiu a
iniţiat Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea duratei de folosinţă gratuită a două
apartamente pentru tinerii postinstituţionalizaţi, în vederea dezbaterii şi aprobării sale în

^Şedinţa Consililului Local al Municipiului Giurgiu.

II. TEMEIUL DE DREPT:
Conform art.44 din Legea 215/2001 modificată, privind adimistraţia publică locală,
Direcţia Patrimoniu - Compartimentul Fond Locativ, în calitate de compartiment de resort, a
analizat şi elaborat prezentul raport, în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE:
^

Proiectul de hotărâre are ca obiect principal de reglementare prelungirea duratei de

folosinţă gratuită a două apartamente pentru tinerii postinstituţionalizaţi, situate în Municipiul
Giurgiu, Intrarea Dâmboviţei, Bloc BOI- ap.3 şi Bloc B02 - ap.3.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.205/31.10.2002, a fost aprobată încheierea unui
parteneriat pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc centrele de
plasament, anual fiind prelungită durata de folosinţă gratuită a celor două apartamente
folosite de tinerii postinstituţionalizaţi.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.234/24.06.2015, a fost aprobată prelungirea duratei
de folosinţă gratuită până la data de 30.06.2016, a celor două apartamente situate în
Municipiul Giurgiu, Intrarea Dîmboviţei, bloc BOI ap.3, bloc B02 ap.3, pentru tinerii care au
reprezentat grupurile ţintă ale proiectului încheiat "Locuinţe asistate pentru tinerii
postinstituţionalizaţi".

IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE:
Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile art.36, alin.(2), lit. "c", alin.
(5), lit."b" şi art. 45, alin. (3), art. 123 alin.(l) din Legea nr.215/2001, republicată, privind
Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu are un caracter
normativ, nefiind supus prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională.

V. CONCLUZII ŞI PROPUNERI:
Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate, astfel că propunem

dezbaterea şi aprobarea sa în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.
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