
Fondul locativ al Avrigului are un nou administrator
Starea de incertitudine ce a existat pentru mai bine de o luna de zile in ceea ce priveste administrarea
singurului bloc ANL din orasul Avrig (blocul T2 din Marsa) s-a incheiat zilele trecute, dupa ce, in cadrul
ultimei sedinte ordinare, Consiliul Local al orasului Avrig a adoptat Hotararea nr. 88/2013, prin care si-a
dat acordul pentru preluarea fondului locativ din administrarea SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA
(societate al carei actionar majoritar este chiar legislativul local avrigean), in administrarea orasului
Avrig. 
  
  Astfel, intreaga documentatie aferenta locuintelor proprietate privata a orasului a fost preluata de Biroul
de lucrari publice si administrarea patrimoniului din cadrul Primariei Avrig, iar zilele acestea se
efectueaza ultimele verificari si completari ale dosarelor de inchiriere, astfel incat cel mai repede situatia
sa reintre in normal.
  
  Schimbarea structurii ce administreaza fondul locativ al Avrigului a afectat, cel mai mult, cele 40 de
familii ce ocupa locuinte in blocul T2 din localitatea Marsa, singurul bloc ANL din oras construit pentru
tineri si familii tinere cu varsta pana la 35 de ani. 
  
  La aceasta situatie s-a ajuns din cauza ca contractele de inchiriere a locuintelor au expirat la data de 1
iunie iar fostul administrator (SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA) nu mai poate presta activitatea de
administrare fond locativ ca urmare a unei schimbari a statutului propriu. 
  
  in hotararea adoptata de Consiliul Local Avrig se mentioneaza ca preluarea fondului locativ al orasului
se face incepand cu data de 1 iunie. Tot prin aceeasi hotarare, s-a aprobat si revocarea unei hotarari mai
vechi a legislativului avrigean, ce facea referire la concesionarea imobilului respectiv catre fostul
administrator. 
  
  (D. F.)
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