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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
 

pentru modificarea art. 1 din H.C.L.  nr. 44/24.10.2012, privind desemnarea unui membru al Consiliului Local 
pentru a face parte din Comisia tehnică de repartizare efectivă a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii 

 
 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.04.2014, 
Având în vedere necesitatea funcţionării în bune condiţii a Comisiei tehnice de repartizare efectivă a locuinţelor 

pentru tineri, destinate închirierii şi tinand cont de faptul că la data de 23 martie 2014 D-l consilier local URSU 
NECULAI a încetat din viaţă, acesta făcând parte din comisia mai sus indicată; 

În baza prevederilor art. 8, alin.(3) din Legea nr.152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G.  nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Văzând Raportul de specialitate nr. 12866 din data de 08.04.2014 al Biroului Urbanism, Patrimoniu şi  Avizele 
Comisiilor de specialitate; adoptarea amendamentului Comisiei nr. 1 privind desemnarea D-nei Racoş Elena –Mihaela, 
ca membru în Comisia tehnică de repartizare efectivă a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii; 
            În temeiul art. 36, alin.(1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b); al art.45, alin. (1);  al art. 115 alin. (1) lit. b)  şi al art. 
117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi al art. 43 şi art. 47 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 din 2002 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 44/24.10.2012, privind desemnarea unui membru al Consiliului Local 

pentru a face parte din Comisia tehnică de repartizare efectivă a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în sensul 
înlocuirii D-lui consilier local URSU NECULAI cu D-na consilier local RACOŞ ELENA-MIHAELA, pentru a face 
parte din Comisia tehnică de repartizare efectivă a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 44/24.10.2012 privind desemnarea unui membru al Consiliului Local 
pentru a face parte din Comisia tehnică de repartizare efectivă a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, răman 
neschimbate. 

Art.3. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6 ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  18  voturi pentru  
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18 



 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 2 ex. Biroul Urbanism, Patrimoniu 


