
                                                                   ROMÂNIA
                                                          JUDEŢUL ARAD
                                                        ORAŞUL PECICA
                                                      CONSILIUL LOCAL

                                                   HOTĂRÂREA  nr .119
                                                     din  24.09.2015

PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE ATESTARE A PERSOANELOR 
FIZICE PENTRU FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE ÎN ORAŞUL
                                                        PECICA

            CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA,  întrunit  în  şedinţa  sa
extraordinară, din data de   24.09.2015

 Având în vedere:
 - expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica, domnul Antal Petru
 - raportul doamnei Foghiş Daniela, referent domeniul public şi privat prin care
propune modificarea H.C.L. nr. 31/20.03.2014,
-  prevederile  art.  35  şi  art.  54  din  Legea  nr.  230/2007  privind  organizarea  şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari , cu modificările şi completările ulterioare,
-  prevederile art. 57 şi art.58 din  H.G. nr. 1558/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare,
-  prevederile  Ordinului  nr.  1969/09.11.2007  privind  aprobarea  reglementărilor
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial,
- prevederile Legii nr. 114/1996 – legea locuinţei, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
-  prevederile Legii nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, 
- Art. 36(1),(2), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica.
- votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.  
 - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea  Administraţiei Publice  Locale, republicată.

                                      HOTĂRĂŞTE

 ART.1.- Se modifică anexa la H.C.L. nr. 31/20.03.2014 privind metodologia de
atestare a administratorilor de imobile – persoane fizice, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna 
Foghiş Daniela, referent domeniul public şi privat U.A.T. Pecica şi  se comunică cu:            
- Prefectura judeţului Arad, serviciul juridic şi contencios administrativ
- Doamna Foghiş Daniela, referent domeniul public şi privat U.A.T. Pecica.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
   TOTH  GHE. CSABA                                                      MOŢ ADELA
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