ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind modificarea unor prevederi in cuprinsul Hotararii
Consiliului Local nr.34 din 15.10.2015 privind aprobarea Regulamentului de
repartizare și inchiriere a locuintei de serviciu din fondul locativ al comunei
Sfantu Gheorghe
Consiliul local Sfantu Gheorghe , judetul Ialomita ,intrunit in sedinta ordinara
din data de 01,02,2018
Avand in vedere :
– expunerea de motive a primarului comunei Sfantu Gheorghe nr.6752 din
05,12,2017
– raportul secretarului comunei inregistrat la nr. 6753 din 05,12,2017
Examinand :
– raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local nr.90 din
19,12,2018
– avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 6754 din 05,12,2017
In conformitate cu :
- prevederile art.2 lit.d) si art.51 din Legea nr.114/1996 privind locuintele , republicata ,
modificata si completata ;
- prevederile art.29 alin.(1) si (2) si art.30 din Hotararea de Guvern nr. 1275 din
07,12,2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punere in aplicare a
prevederilor Legii locuintei nr.114/1996 , cu mpodificarile si completarile ulterioare ,
HOTARASTE:
ART.1 – Articolul 2 al Hotararii Consiliului Local nr.34 din 15.10.2015 privind
aprobarea Regulamentului de repartizare și inchiriere a locuintei de serviciu din fondul
locativ al comunei Sfantu Gheorghe, se modifica si va avea urmatorul cuprins :
” ART.2 – Se constituie comisia sociala pentru analizarea solicitariilor privind

repartizarea de locuinte din fondul locativ al comunei Sfantu Gheorghe , in urmatoarea
componenta :
– presedinte – Jicu Paul– viceprimarul comunei
– membrii : - Nita Tamara Ionela – secretarul comunei
- Jicu Victoria – inspector (asistenta sociala)
- Tapu Iuliana – consilier(taxe si impozite)
- Gheorghe Marina Daniela – referent(contabilitate)

ART.2 – Celelalte articole raman nemodificate .
ART.3 – Prezenta hotarare de comunica Institutiei Prefectului , judetul Ialomita si
comisiei sociale pentru analizarea solictarilor/cererilor privind repartizarea de locuinte .
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Manolache Alexandru Florin
Nr.7
Adoptata la Sfantu Gheorghe
Azi 01,02,2018

CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei,
Nita Tamara Ionela

