ROMÂNIA
JUDETUL MURES
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 15
din 25 februarie 2009
privind stabilirea structurilor pe specialităŃi a membrilor comisiei sociale pentru analizarea
cererilor de locuinŃe pentru tineri destinate închirierii.
Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând propunerea dlui primar al oraşului
Miercurea Nirajului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraŃia publică locală,
juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanŃe, administrarea domeniului public
şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru
LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14 din Normele metodologice pentru punerea
în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001,
modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2008, art. 36 alin. (6) lit. “a” pct. 17, alin.
(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, republicată;
În temeiul art.45 alin.l din Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările
şi completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂŞTE
Art. l. Se stabileşte structura pe specialităŃi al comisiei sociale de analiză a cererilor şi
repartizare a locuinŃelor pentru tineri destinate închirierii, după cum urmează:
Preşedinte: viceprimarul oraşului Miercurea Nirajului.
Secretar: secretarul unităŃii administrative teritoriale.
Membrii: - 2 Jurişti
-1 consilier local din comisia de specialitate pentru administraŃie
publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanŃe, administrarea
domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism.
-1 consilier local din comisia de specialitate pentru învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială, protecŃia consumatorilor, ordine publică, activităŃi sportive şi de
agrement, relaŃii cu cultele şi cu ONG- urile, de cooperare sau asociere cu alte autorităŃi ale
administraŃiei publice locale din Ńară sau străinătate
- 1 profesor
Art. 2. Comisia socială se va constitui prin DispoziŃia Primarului oraşului Miercurea Nirajului
în structura aprobată prin prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul, viceprimarul, secretarul
oraşului Miercurea Nirajului şi de către comisia socială.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica : InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului
oraşului Miercurea Nirajului, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor spre avizare şi
la cunoştiinŃă publică.
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