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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                           APROB, 
Serviciul Investitii si Transporturi                                                     PRIMAR, 
Nr.  16400 / 14-09-2016              HARPA VASILICA 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind desemnarea a trei reprezentanti ai  

Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt in componenta  
comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate in  

solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea  
locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii  

 
 
 Luand act de prevederile art. 14, alin. (2) din Normele Metodologice din 27 
septembrie 2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificate si completate de Hotararea nr. 
251/2016, solicitările/cererile privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, se înregistrează în ordinea primirii acestora şi se analizează de comisii sociale. 
 Conform aceluiasi articol la alin. (3) se prevede: “La nivel local, comisiile sociale 
prevăzute la alin. (2) se vor constitui prin dispoziţie a primarilor (…) Comisiile sociale nu 
sunt comisii de specialitate ale consiliului local”.  
 Prin urmare, comisia sociala va fi constituita din reprezentanti ai Primariei orasului 
Tirgu Neamt numiti prin dispoziţia Primarului si din reprezentanti ai Consiliului Local al 
orasului Tirgu Neamt. 
 Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem analizarea si numirea a trei 
reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt care sa faca parte din comisia 
sociala pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in 
repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii. 
 
  
 
 Sef Serviciu Investitii 
     si Transporturi,                                                             Intocmit, 
  ing. Durbaca Sorin                                                     sing. Loghin Maria 

 
Vizat,  

Sef Serviciu Juridic 
jr. Iftode Oana-Maria 

 
 
 
 
 
Primaria orasului Tirgu Neamt  
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Nr.   16400 / 14-09-2016       
 
 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind desemnarea a trei reprezentanti ai  
Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt in componenta  
comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate in  

solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea  
locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii 

 
 

   
 Luand act de prevederile art. 14, alin. (2) din Normele Metodologice din 27 
septembrie 2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificate si completate de Hotararea nr. 
251/2016, solicitările/cererile privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, se înregistrează în ordinea primirii acestora şi se analizează de comisii sociale. 
 
  Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre dezbatere, analizarea si 
desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt care sa faca 
parte din comisia sociala pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de 
locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii. 
 
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 
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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

PROIECT 
HOTARÂRE 

privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local al orasului 
Tirgu Neamt in componenta comisiei sociale pentru stabilirea 
ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in 

repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii 
 

          Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, jud. Neamt; 
 Avand in vedere prevederile art. 14, alin. (2) si (3) din Normele Metodologice 
din 27 septembrie 2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale, modificate si completate de Hotararea nr. 
251/2016; 
         Analizand Expunerea de motive inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate al Serviciului Investitii si Transporturi, ambele inregistrate cu 
nr. 16400 / 14-09-2016; 
         In temeiul prevederilor art. 36, alin. 6, lit. a, pct.17, art.45, alin.1, din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

Hotaraste: 
 

 Art.1. Se desemneaza reprezentantii Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt, 
in componenta comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea 
cererilor de locuinte  si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii 
din orasul Tirgu Neam, conform anexei 1 la prezentul proiect de Hotarare. 

Art.2. Servicul Investitii si Transporturi, din cadrul Primariei orasului Tirgu 
Neamt va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
 
 
                                        Initiator, 
                                         Primar, 
                                   Harpa Vasilica 
 

           Avizat legalitate,  
                         Secretar oras, 

                                                                                         jr. Laura Elena Maftei 
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                  Anexa  

la HCL nr. ___ din ___________ 
 
 
 

Reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt in  
comisia sociala pentru stabilirea ordinii de prioritate in 

solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea 
locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii 

din orasul Tirgu Neamt 
 

  1. Comia economica  -   ______________________ 
  2. Comisia sociala  - ______________________ 
  3. Comisia Urbanism  - ______________________ 
 
 
 Membri supleanti:  1. Comia economica       -  ______________________ 
        2. Comisia sociala          -  ______________________ 
        3. Comisia Urbanism    -  ______________________ 
 
 
                  


