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 H O T Ă R Â R E A   nr.  18  / 2021 

privind  modificarea componenței  Comisiei Sociale de Analiza si Solutionare a cererilor de 

atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL si a Comisiei Sociale de Analiza si 

Solutionare a contestatiilor privind analiza cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, 

construite prin ANL, in baza Legii nr. 152/1998 

 

          Consiliul  Local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara; 

Având in vedere proiectul de hotărâre nr. 20/11.01.2021, Referatul de aprobare al primarului 

orașului Geoagiu nr. 19/ 11.01.2021, prin care se propune modificarea componenței  Comisiei Sociale 

de Analiza si Solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL si a 

Comisiei Sociale de Analiza si Solutionare a contestatiilor privind analiza cererilor de atribuire a 

locuintelor pentru tineri, construite prin ANL, in baza Legii nr. 152/1998, intrucât a inceput un nou 

mandat al consiliului local, iar unii dintre membrii numiti in aceste comisii nu mai au calitatea de 

consilieri locali, raportul de specialitate al Secretarului nr. 20/ 14.01.2021 și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 21/26.01.2021, nr. 44/26.01.2021 și nr. 67/26.01.2021 ; 

Reținând adresa MLPDA nr. 168608/ 31.12.2019 privind avizarea criteriilor pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, 

destinate închirierii; 

Luând în considerare prevederile: 

- art. 14 alin. (5) din  CAPITOLUL III: Construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din 

Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin HG nr. 962/2001,  cu modificările  şi  completările   

ulterioare;  

 În conformitate cu dispozitiile art. 108 lit. „b”, art. 129 alin.(2) lit.d), alin. (7) lit. „e” si „q”, 

alin. (8) lit. „b”si art. 139 alin.(3) lit. „g” din OUG nr. 57/2019 privnd  Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se aprobă  modificarea componenței  Comisiei Sociale de Analiza si Solutionare a 

cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL si a Comisiei Sociale de Analiza 

si Solutionare a contestatiilor privind analiza cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite 

prin ANL, in baza Legii nr. 152/1998, stabilită prin HCL Geoagiu nr. 2/31.01.2020, după cum 

urmează: 

I.Comisia Sociala de Analiza si Solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, 

construite prin ANL 

 

1. Presedinte – Viceprimar 

2. Secretar – DAS Geoagiu 

3. Membru – Serviciul Arhitect Sef 

4. Membru – Urșica Rodica Rodica (consilier local) 

5. Membru – Nyeste Iulia Elena (consilier local) 
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II.   Comisia Sociala de Analiza si Solutionare a contestatiilor privind analiza cererilor de atribuire 

a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL 

1. Presedinte – Primar 

2. Secretar – DAS Geoagiu 

3. Membru – Compartiment Juridic 

4. Membru – Danciu Aurel Marin  (consilier local) 

5. Membru – Groza Constantin  (consilier local) 

          Art. 2. Prin dispozitie a Primarului orasului Geoagiu se va numi intreaga componenta a 

Comisiei Sociale, potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din Normele Metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

aprobate prin HG nr. 962/2001,  cu modificările  şi  completările   ulterioare. 

         Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

          Art.  4.  Prezenta hotărâre se comunică: 

□ Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, 

□ Primarului oraşului Geoagiu, Serviciului Arhitect Şef, Directiei de Asistenta 

Sociala 

□ Se aduce la cunoștință publica prin publicare pe site-ul www. geoagiu.ro. 

 

 
Geoagiu, 28.01.2021 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

            Achim Sorin Iosif                                                                             Secretar General 

                                                                                                                     jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 
Art. 1 - Vot secret.  Art. 2 – vot secret, Art. 3- 4  –vot deschis 
Hotărârea a fost adoptată cu  9  voturi  „pentru”,  5  „împotrivă” şi  0  „abţinere”. 
Consilieri în funcție: 14, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar: 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


