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HOTĂRÂREA NR. 28 

 
din 29 aprilie 2015 

  
 

privind aprobarea raportului comisiei sociale numită prin Dispoziţia Primarului oraşului Miercurea 

Nirajului nr. 96 din 16 aprilie 2015, privind lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru 

tineri destinate închirierii, precum şi propunerea privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor 

depuse 

 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 24  din 

25 martie 2015, privind stabilirea structurilor pe specialităţi a membrilor comisiei sociale pentru 

analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, adresa Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei cu nr. de înregistrare 15326/I.A./din 20.03.2009, prin care s-a comunicat avizul 

favorabil la propunerea pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în 

repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 27/31.03.2009, raportului comisiei sociale numită prin Dispoziţia 

Primarului oraşului Miercurea Nirajului nr. 96 din 16 aprilie 2015, privind lista solicitanţilor care au 

acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, precum şi propunerea privind ordinea şi modul de 

soluţionare a cererilor depuse şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie 

publică locală, juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), (2) din H.G. 962/2001, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată,  

 

 

 HOTĂRĂŞTE 
 

 

Art.  1. Se aprobă listele privind solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri destinate 

închirierii, precum şi propunerea privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor depuse întocmită 

de către comisia socială numită prin Dispoziţia Primarului oraşului Miercurea Nirajului nr. 96 din 16 

aprilie 2015, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art.  2. Primarul, viceprimarul, secretara oraşului şi  comisia socială numită prin Dispoziţia 

Primarului oraşului Miercurea Nirajului nr. 96 din 15 aprilie 2015 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art.  3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică. 
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