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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

        

  privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia de atestare a 

administratorilor de imobile din Municipiul Săcele şi din Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor  

 

                Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă  ordinara în data de  19.09.2013, 

               Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Biroului 

Contencios Administrativ, înregistrat cu nr.: 44393/11.09.2013, prin care s-a propus : 

 Desemnarea d-lui Consilier local – Géczi Gellért pentru a face parte din Comisia de atestare a 

administratorilor de imobile din Municipiul Săcele; 

 Desemnarea d-lui Consilier local – Onacă Ion Daniel pentru a face parte din Comisia pentru solutionarea 

contestatiilor.   

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 si 4 ale Consiliului Local Sacele, precum 

si propunerile facute in sedinta. 

Văzând prevederile Legii nr. 230/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 

1588/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

230/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând cont de prevederile art. 30 şi ale art. 31 alin.1 din Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de 

imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor, 

aprobat prin H.C.L. nr. 87 din data de 29.08.2013, 

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. a, lit. d, alin. 3 lit. b, alin. 6 ,lit. a ,pct. 16, alin. 9 şi al art. 45 din 

Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.  -  Se desemnează d-nul Consilier local – Géczi Gellért pentru a face parte din Comisia de atestare a 

administratorilor de imobile din Municipiul Săcele.  

Art.2.  -  Se desemnează d-nul Consilier local – Onacă Ion Daniel pentru a face parte din Comisia pentru 

solutionarea contestatiilor.  

Art.3.  -  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                               CONTRASEMNAT  

                     CONSILIER                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

        KOVÁCS LEHEL - ISTVÁN                                                         CJ. DASCALU BIANCA 

 

 

 

 
Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  8 ex 

Hotararea a fost adoptata:  - pentru dl. Géczi Gellért: 8 voturi pentru, 7 voturi impotriva, 2 voturi abtinere si 1 vot nul 

                                            -pentru dl. Onaca Ion Daniel:12 voturi pentru, 1 voturi impotriva, 2 voturi abtinere si 3 voturi nule 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 18 

 


