
 
 
 
 
 
           
                                        HOTĂRÂREA NR. 7 
                                             DIN 29.01.2019 
 
   Privind actualizarea Comisiei sociale de analizare a dosarelor și repartizare a locuințelor  
                                                       construite prin A.N.L. 
    
     Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de 29.01.2019. 
        Având în vedere: 
       -Expunerea de motive a primarului, Antal Petru, 
       -Raportul nr. 42/03.01.2019 al d-nei Velici Monica, administrator public, prin care propune 
        actualizarea Comisiei sociale de analizare a dosarelor și repartizare a locuințelor construite prin  
        A.N.L., 
       -H.C.L.Pecica nr. 14/26.01.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din data de 27.01.2011 
        privind aprobarea criteriilor, metodologiei de repartizare și închiriere a locuințelor construite  
        prin Agenția Națională pentru locuințe, a formularului tipizat al cererii de înscriere, precum și  
        componența Comisiei sociale de analizare a dosarelor și repartizare a locuințelor construite prin 
        A.N.L., 
       -Prevederile art. 15, alin.(1) din H.G. nr. 962/27.09.2001 pentru aprobarea Normelor  
        Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea  
        Agenției Naționale pentru locuințe, 
       -H.C.L.Pecica nr. 96/29.06.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a  
        domnului Toth Csaba și vacantarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al  
        orașului Pecica, 
       -H.C.L.Pecica nr. 165/22.11.2018 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a  
        domnului Halasi Andrei și vacantarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local  
        al orașului Pecica, 
      - Prevederile art.36, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.e) din Legea nr. 215/2001 a  
        administrației publice locale, republicată, cu  modificările și completările ulterioare, 
      - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
      -  Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi   16 consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale, republicată, 
 
                                                          HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se actualizează Comisia socială de analizare a dosarelor și repartizare a locuințelor construite 
prin A.N.L.și va avea următoarea componență: 
               1.Antal Petru                                     - primarul orașului Pecica 
               2.Selegean Traian                              - consilier local 
               3.Stanoiov Miodrag                           - consilier local, viceprimar 
               4.Irean Lunița                                    - consilier local 
               5.Zagoni Szabo Andrei                     - consilier local 
               6.Negruț Dema Ovidiu                      - arhitect șef 
               7.Moț Adela Liliana                          - secretar orașul Pecica 
               8.Boldizsar Ștefan                             - șef Serviciul impozite și taxe și executare silită 
               9.Dragoș Elisabeta                            - șef Serviciul financiar contabil și buget 
             10.Velici Monica                                 -administrator public 
             11.Ștefănuță Monica                            -director executiv Direcția de asistență socială 
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