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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

HOTARAREA NR.19 
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in 

Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii locuintelor cu 

chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor Metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 

Municipiului Husi in Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse in vederea 

repartizarii locuintelor  cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor 

Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei 

nr.114/1996; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 

administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea lucrarilor 

publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura ; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie 

publica  locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti ;                                

 raportul de avizare al Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, turism, 

sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

 In conformitate cuprevederile Legii locuintei nr.114/1996, republicata, modificata 

si completata, ale HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Mewtodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996, ale  art.36 alin.(2) litera d)  

coroborat cu   alin.(6) lit. a) pct.17 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  

     HOTARASTE: 
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 Art.1(1) Se aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului 

Husi in Comisia sociala  de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii locuintelor  

cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor Metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996, dupa cum urmeaza: 

 

         1. Trifan Bogdan - consilier local , presedinte; 

2. Matei Gabriela - consilier local, membru; 

3. Nechifor Alexandru Ioan - consilier local, membru ; 

        (2) Comisia sociala  de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii locuintelor  

cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor Metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996 va fi alcatuita din functionari  publici 

numiti prin Dispozitia primarului municipiului Husi si consilierii desemnati la alin.(1). 

    

         Art.2. Prezenta hotarare abroga Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi 

nr.62 din  25.09.2012 privind constituirea Comisiei sociale la nivelul Consiliului Local al 

Municipiului Husi pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuintelor cu chirie 

din fondul locativ  de stat, conform Normelor metodologice  pentru punerea in aplicare a 

prevederilor Legii locuintei nr.114/1996.  

 

           Art.3.  Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 

 
                                                                                         HUSI, 07 iulie 2016 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza, 

       Aurel  Caciula                                                         Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 
 


