
HCL nr. 89 din 26 iulie  2012

hcl_089_2012.html[15/12/2018, 01:35:40]

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 89
    din 26 iulie 2012

 
cu privire la constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe

 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 26 iulie 2012;      
                                                                 

Având în vedere:
-   Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr.12187 din 05 iulie 2012;
-  Raportul Compartimentului asociaţii de proprietari, înregistrat la nr.12188 din 05 iulie 2012;
-  Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
-   Prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996 – Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-   Prevederile art. 21 şi art. 30 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996,

aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000, cu modificările ulterioare; 
                    În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi alin. (6) lit. e), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

 
H O T Ã R Ã Ş T E

 
 

Art.1. Se constituie comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe în următoarea componenţă:
Negură Mihăiţă, primarul municipiului                              - preşedinte;
Berenţan Corneliu Petru,  consilier local                            - membru;
Macovei Virgil,  consilier local                                          - membru;
Giosan Nicolae,  consilier local                                          - membru;
Cîrstiuc Nicolai , referent de specialitate Compartiment asociaţii de proprietari  - secretar.                 
 
Art.2.-(1) Comisia reanalizează şi stabileşte noile criterii în baza cărora se repartizează locuinţele, în conformitate cu

prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000.
(2) Criteriile stabilite de comisie se supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Art.3. Pe data adoptării prezentei hotărârii se abrogă Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.

54/2004 şi nr. 47/2009.
Art.4. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei

hotărâri.
 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 
Berenţan Corneliu Petru

 
 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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