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HOTARAREA Nr. 281 Data: 17.12.2020 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind desemnarea unui consilier local pentru a face paiie din ,,Comisia de analiza a documentelor 

privind vanzarea locuintelor pentru tineri", locuinte aflate 1n administrarea Municipiului Sacele 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, 1ntrunit 1n ~edinta ordinara 1n data de 17.12.2020, 
Analizand Referatul de aprobare 78056/07.12.2020 al initiatorului - Primar ing. Popa Virgil, 

precum ~i necesitatea desemnarii unui consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sacele, 
pentru a face parte din ,,Comisia de analiza a documentelor privind vanzarea locuintelor pentru tineri", 
locuinte aflate 1n administrarea Municipiului Sacele, ca urmare a alegerilor locale din luna septembrie 2020 
~i a constituirii noului Consiliu local al Municipiului Sacele: 

Vazand Raportul de specialitate nr. 78058/07.12.2020 al Compa1timentului Fond Locativ, Spatii cu 
Alta Destinatie ~i A vizele Comisiilor de specialitate; 

Avand 1n vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de telmica legislativa pentru 
elaborarea actelor no1mative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 152/1998 
privind 1nfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; H.G. m. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 1n aplicare a 
prevederilor Legii nr.152/1998 privind 1nfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum ~i ale HCL 
nr. 86/2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21.11.2019 privind aprobarea revizuirii 
Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele 

In temeiul aii. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q), alin. (14); a1i. 133 alin. (1 ); art.134 alin. 
(1) lit. a); aii. 139 alin. (1 ), alin. (6); aii. 196 alin.(1) lit. a); art. 197 alin. (1 ); art. 243 alin. (1) lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Aministrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se desemneaza, 1n calitate de membru titular 1n ,,Comisia de analiza a documentelor 
privind vanzarea locuintelor pentru tineri", locuinte aflate 1n administrarea Municipiului Sacele, d-na 
Voicescu Nicoleta Teonia, consilier local al Municipiului Sacele. 

Ali. 2. Odata cu intrarea 1n vigoare a prezentei hotarari, orice prevedere contrara prezentei se 
abroga. 



Art. 3. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate ~i persoana desemnata la ai1. 
1, raspund de ducerea la lndeplinire a prezentei hotarari. 
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CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

I 
Hotararea a foSta optata: d-na Voicescu Nicoleta Teonia: 16 voturi pentru, 1 vat lmpotriva 
Nr. consilierilor In functie: 18 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta : 17 


