ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTARARE
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 ordinra din
dat de .....
Avand in vedere :
expunerea de motive a primarului comunei Sfantu Gheorghe nr. ..../............
raportul secretarului comunei inregistrat la nr. ..../.................
Examinand :
raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local nr. ...../......
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. ....../.............
In conformitate cu :
- prevederile art.2 lit.d) si 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 – Se aproba Regulamentul de repartizare si inchiriere a locuintei de
serviciu din fondul localtiv al comunei Sfantu Gheorghe , conform anexei la prezenta
hotrare , ce face parte integranta din aceasta .
ART.2 – Se constituie comisia sociala pentru analizarea solicitariilor privind
repartizarea de locuinte din fondul locativ al comunei Sfantu Gheorghe , in urmatoarea
componenta :
presedinte – Vlasceanu Lucian – viceprimarul comunei
membrii : - Nita Tamara Ionela – secretarul comunei
- Jicu Victoria – inspector (asistenta sociala)
- Vladu Maria- consilier( registru agricol)
- Tapu Iuliana – consilier(taxe si impozite)
ART.3 – (1) Comisia prevazuta la articolul 2 ,se intruneste la convocarea
presedintelui si analizeaza cererile /solicitarile depuse si intocmeste lista privind ordinere
de prioritate in solutionarea acestora .
(2) Sedintele comisiei se desfasoara legal in prezenta majoraitatii membrilor
sai iar hotararile se adopta prin votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti,
lucrarile fiind consemnate intr-un proces verbal , iar lucrarile de secretariat fiind asigurate
1

de unul din membrii desemnati de presedintele comisiei.
ART.4 – Prezenta hotarare de comunica Institutiei Prefectului , judetul Ialomita si
comisiei sociale pentru analizarea solictarilor/cererilor privind repartizarea de locuinte .
Initiator ,
PRIMAR- Gomes Iuliana Livia
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