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Nr.112/29.05.2020

HOTARARE

Privind: inlocuirea a doi membri din Comisia de analiza i repartizare a solicitarilor de locuinte pentru tineri
destinate inchirierii, numita prin Hotfirfirea Consiliului Local at municipiului Slatina nr. 122/24.04.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in §edinta ordinard din data de 29.05.2020.

Avfind in vedere:
- referatul de aprobare at PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA inregistrat sub nr. 25658/19.03.2020;
- nota de fundamentare nr.3125/19.03.2020 intocmit5 de Directia Administrare Patrimoniu - Biroul Administrare Contracte;
- raportul de specialitate nr. 35550/18.05.2020 al Serviciului Juridic;
- faptul c5, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 122/24.04.2018 a fost constituita Comisia de analiza
§i repartizare a locuintelor pentru tineri destinata inchirierii;

• - faptul c5, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 122/24.04.2018 domnul Mace§anu Alexandru §i
domnul Popa Joan au fost desemnati membri in Comisia de analiza §i repartizare a locuintelor pentru tineri destinata
inchirierii;
- dispozitiile art.14 aim. (2),(3) din anexa la H.G 962/2001 privind Norme metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii locuintei nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru locuinte cu modificarile §i
complearile ulterioare, potrivit carora: „solicitarile/cererile privind repartizarea de locuinte pentru tineri, destinate
inchirierii, se inregistreaza In ordinea primirii acestora *i se analizeaza de comisii sociale", „la nivel local, comisiile sociale
prevazute la alin. (2) se vor constitui prin dispozitie a primarilor comunelor, orgelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor
municipiului Bucurqti sau, dup5 caz, prin dispozitie a prqedintilor consiliilor judetene on a primarului general at
municipiului Bucure0. Comisiile sociale nu sunt comisii de specialitate ale consiliului local, in sensul prevederilor
Regulamentului-cadru de organizare i functionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2002,
aprobata cu modific5ri *i completari prin Legea nr. 673/2002";

- avizul favorabil al Comisiei Juridice §i de disciplina *i at Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie i protectia
copilului din cadnil Consiliului Local al municipiului Slatina;

In conformitate cu prevederile art. 129, alin (1) i alin. (2), lit. c), art. 139, §i art. (196) alin. (1) lit, a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTARASTE:

Art. 1. Se desemneaza ca membri in comisia de analiza Comisia de analiza i repartizare a locuintelor pentru tineri

ill destinata inchirierii, constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 122/24.04.2018:domnul ROGOJINARU Viorel - consilier local, in locul domnului Mace§anu Alexandru

§i
domnul STOICHICESCU Dan — Laurentiu - consilier local, in locul domnului Popa Joan.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica la:

- Institutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Directia Administrare Patri niu;
- Persoanelor de1 din prezenta hotarare.
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Contrasemneaza,
Secretarul general at municipiului Slatina

Mihai - Ion IDITA


