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    HOTĂRÂREA       Nr.  29                                                                           Data: 25.08.2016 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 

privind desemnarea  a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de atribuire a spaţiilor de locuit ce se află în 

patrimoniul Municipiului Săcele şi fac obiectul Legii nr. 114 din 1996 

 

            Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în ședință ordinară în data de 25.08.2016, 

            Analizând necesitatea actualizării Comisiei de atribuire a spațiilor de locuit ce se afla în patrimoniul 

Municipiului Săcele, ce fac obiectul Legii nr. 114/1996, ca urmare a constituirii Consiliului Local nou-ales al 

Municipiului Săcele, din luna Iunie 2016; 

 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 47636  / 23.08.2016 al Serviciului Public Local de Asistență 

Socială și Cantina de Ajutor Social; 
Văzând amendamentul propus,  în sensul  înlocuirii d-lui Nițescu Ciprian, propus pentru a face parte 

din Comisia de atribuire a spatiilor de locuit ce se afla in patrimoniul Municipiului Sacele , cu d-l Sterpu Ciprian, 

care a fost adoptat cu 16 voturi pentru, precum şi amendamentul propus, în sensul stabilirii membrilor titulari și a 

supleanților, după cum urmează:  primii doi consilieri locali propuși ca titulari, iar cel de-al treilea  ca și supleant  şi care 

a fost adoptat cu 16 voturi pentru; 
            Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea Locuintei, republicată și actualizată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

            În temeiul     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 ; art. 

10, art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(6), lit.a) pct. 17; art.39 alin.(1); art. 43 alin. (1); art. 45 alin. (1); art. 61 alin. (2) 

și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

           Art.1. Se desemnează, un număr de 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de atribuire a spatiilor 

de locuit ce se afla in patrimoniul Municipiului Sacele şi fac obiectul Legii nr. 114/1996 , Legea Locuintei, 

republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare,  şi anume : 

 

1.   D-na VOICESCU NICOLETA - membru titular 

                     2.  D-l  STERPU CIPRIAN – membru titular 

                     3. D-l  KRISTÁLY LÁSZLÓ – membru supleant 

                

           Art.2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă. 

 

          Art.3. Primarul Municipiului Săcele și persoanele desemnate la art. 1, răspund de ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

 

 

      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNAT 

            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        BĂLĂȘESCU MARIUS                                                              C.J.  GORAN ADRIANA 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/9ex. 

Hotărârea a fost adoptată: 16 voturi pentru,  - împotrivă,  - abțineri 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 16 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 4 ex. Serviciul Public Local de Asistență Socială și Cantina de Ajutor Social 

 


