
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 44/2021 

privind aprobarea completării componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe 
sociale şi a locuinţelor construite din fondul locativ de stat, ca urmare a demisiei unuia 

dintre membrii  

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în 

data de 25 martie 2021; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 46/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  

referatul de aprobare al acestuia nr. 5566 din 16.03.2021, prin care se propune aprobarea 
completării componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi a locuinţelor 
construite din fondul locativ de stat, ca urmare a demisiei unuia dintre membrii acesteia, 
comisie constituită prin act administrativ al autorităţii deliberative. 

Având în vedere: 
a)hotărârea nr. 151/2020 pentru aprobarea modificării art. 1 din hotărârea nr. 106/2014 
privind  constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi a locuinţelor 
construite din fondul locativ de stat şi aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează 
aceste locuinţe; 
b)raportul întocmit de biroul administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 6128 din 23.03.2021; 
c)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr.  6405 din 25.03.2021; 
d)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr.  6417 din 25.03.2021; 
e) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 6425 
din 25.03.2021; 
f)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 6433 din 25.03.2021; 
             În conformitate cu prevederile art. 21 şi art. 30  din Normele metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996 aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.1275/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 127, art.129 alin.(1), alin. (2) lit.d), alin. (8) lit. b), art.139 
alin.(1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), 
art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 Se aprobă completarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de 

locuinţe sociale şi a locuinţelor construite din fondul locativ de stat, în sensul că în locul 
domnului consilier local Bal Mihai, ce a demisionat din această funcţie, se desemnează ca 
membru al comisiei doamna consilier local Bordea Eva Carmen. 

Art. 2 Hotărârea nr. 151/2020 pentru aprobarea modificării art. 1 din hotărârea nr. 
106/2014 privind  constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi a 
locuinţelor construite din fondul locativ de stat şi aprobarea criteriilor în baza cărora se 
repartizează aceste locuinţe se modifică corespunzăor prevederilor art. 1 din prezenta 
hotărâre. 



Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrative, cu modificările şi completările ulterioare. 
          Art. 4  Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi 
se comunică, în condiţiile legii: Primarului Oraşului Hateg, Institutiei Prefectului Judeţului 
Hunedoara, Compartimentului Administraţie Publică Locală, Biroului administrarea 
domeniului public şi privat şi prin intermediul acestuia tuturor persoanelor fizice şi juridice 
interesate. 
 
 
 
 
Haţeg,   la  25 martie 2021  
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
BURCIN CIPRIAN - COSMIN      
 
 
 
 
 

                                 Nr. de consilieri prezenţi : 17  din totalul de 17,  aflati in functie 
Cvorum  necesar pentru adoptare:  majoritate absolută, art. 5 lit.cc)  –  9  voturi 
Art. 1 adoptat prin vot secret, conform rezultatului consemnat in proces verbal 

Art. 2-4 adoptat    prin   vot   deschis 
                                                      Voturi pentru               -       17                   

                                                                                                            Voturi împotrivă          -       0 
Abtineri                         -      0 

 
 
 
 


