ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind organizarea sesiunii de depunere a cererilor, însoţite de acte doveditoare,
de către solicitanții de locuințe destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate,
din fondul de locuinţe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 24.03.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 4182 din 11.03.2021;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 65 din 28.05.2020 privind aprobarea
Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea
locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat
prin A.N.L, situat în municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Independenţei nr. 5A (12 unități locative),
aflat în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 66 din 28.05.2020 privind aprobarea
Regulamentului de analiză și soluționare a cererilor pentru locuințe destinate închirierii, în mod
exclusiv, pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L, aflate în administrarea
Consiliului Județean Călărași;
- prevederile art. 14 alin. (1), (7) și art. 15 din Normele metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – (1) Se aprobă organizarea sesiunii de depunere a cererilor, însoțite de acte
doveditoare, de către solicitanții de locuințe destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate,
din Blocul de locuinţe realizat prin A.N.L., situat în municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Independenţei
nr. 5A (12 unități locative), aflat în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în perioada 1223.04.2021.
(2) Cererile vor fi depuse la Registratura Consiliului Județean Călărași (Camera 1) din str. 1
Decembrie 1918, nr. 1, municipiul Călărași, judeţul Călărași, însoțite de documentele justificative, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de analiză și soluționare a cererilor pentru locuințe
destinate închirierii, în mod exclusiv, pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe
A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Călărași, aprobat prin Hotărârea nr. 66 din
28.05.2020.
Art. 2. – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Călărași și Comisia socială pentru analizarea și soluționarea cererilor pentru locuinţe destinate
închirierii, în mod exclusiv, pentru tineri specialişti din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate
în administrarea Consiliului Județean Călărași, constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului
județean Călărași, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
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