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HOTÃRÂREA NR. 40  / 2020 

privind  aprobarea  structurii comisiei sociale privind analizarea solicitărilor / cererilor   

privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Medgidia 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal 

numãrul 35, judeţul Constanţa,  întrunit legal în ședință extraordinară în data de 15 mai 2020, 

având în vedere: 

    - proiectul de hotărăre nr. 48/2020 și referatul de aprobare nr. 10579/08.05.2020 al primarului 

municipiului Medgidia  în calitatea sa de inițiator; 

     - raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Medgidia-Serviciul A.P.L , înregistrat sub numărul 10497/07.05.2020;  HCL nr. 

7/2011; 

     - prevederile alin. (2), (3), și (5) ale  art. 14 din Norma metodologică pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe din 27.09.2001 

aprobată prin HG  nr. 961/2001 ; Avizul comisiei C 

    - Legea 24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

    - raportul de specialitate emis sub nr. 10722/11.05.2020 întocmit de Comportimentul Relații publice și 

presă privind îndeplinirea cerințelor legii cu privire la transparența decizională; 

            In temeiul art. 129 alin. ( 1 ), (2) lit. d ,alin   (14)  lit. b, art. 133 alin.2 lit.a) art. 136 alin.(1) 

(3) lit b, alin. 6,  art. 139 alin. (1) ,  lit a,  art. 196 alin.(1) lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă  structura Comisiei sociale  pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind 

repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Medgidia  după cum urmează: 

Președinte:  Director DGDPP 

Membrii: Sef serviciu – Serviciul A.P.L. 

     Consilier juridic - Biroul Juridic 

     Consilier superior – Direcția de Asistență Socială 

               Consilier superior - compartiment RCLMPA – Serviciul APL și cu atribuții de 

secretariat. 

Art. 2. Se încredințează primarul municipiului Medgidia cu sprijinul Serviciului APL cu ducerea 

la îndeplinire a prezentului act administrativ. 

Art. 3. La data adoptării prezentului act administrativ își încetează aplicabilitatea HCL nr. 7/2011. 

           Art. 4. Prezenta hotărâre  și materialele care au stat la baza adoptării, se comunică Instituției 

Prefectului Județ Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate, act administrativ ce devine 

aplicabil în condițiile legii, Primarului Municipiului Medgidia, serviciului APL și compartimentului 

informatică pentru asigurarea publicității pe site-ul  Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adus la 

cunoștință publică. 
     
        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi ,,pentru  din numărul de  13consilieri prezenți  la ședință ( lipsește  dnul consilier I.N I, , 

Vlădescu L, Pricop C, Trifan A.R., Rotaru I.A., Butnaru M.)  și un   număr de  19 consilieri în funcție . Dif:1ex.Instituţia  Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex 

dosar  Hot.,1 primar,   APL,. Afisat CI  Red 4 ex. 

       

           Medgidia 15  mai 2020 

 

               Preşedinte de şedinţă                                                                 Contrasemneazã pentru legalitate  

   Consilier local  Dl. Epure Petre                                                              Secretar General Municipiu 

                                                                                Jr.  Geafar Nesrin 

       


