România
Judeţul Harghita
Consiliul Local al orașului
Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.25/2016
privind componenţa Comisiei socială

Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie
2016,
Având în vedere schimbările intervenite în componenţa Consiliului Local al oraşului
Băile Tuşnad în urma alegerilor autorităţii administraţiei publice locale din 05 iunie 2016,
Luând în considerare raportul nr.1476/2016 al Compartimentului de impozite şi taxe
locale,precum şi raportul nr.1529/2016 al Comisiei de specialitate juridică,relaţii cu publicul,reforma în
administraţie,integrare europeană,nr.1535/2016 al Comisiei de specialitate pentru amenajarea
teritoriului, urbanism,administrare domeniu public și privat,nr.1540/2016 al Comisiei de specialitate
social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, protecţia socială, tineret şi sport,
Având în vedere prevederile Legii nr.152/1998,privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,art.14 alin.1, alin.3,alin.5 din
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998,aprobată prin
Hotărărea Guvernului nr.962/2001,cu modificările şi completările ulterioare,
A Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,prin aducerea
la cunoştinţă publică,republicată,anunţul nr.1282/2016,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.1 şi alin. 9,art. 45 alin. 1, art.115 alin. 1 lit. b din Legea
nr. 215/2001,Legea Administraţiei publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
D I S P U N E:
Art.1.Se stabileşte membrii din partea Consiliului Local în Comisia socială pentru
analizarea solicitărilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri,destinate închirierii în oraşul Băile
Tuşnad,în următoarea componenţă :
1.Keresztes Csaba-consilier local-Comisia de specialitate de urbanism
2.Száfta András-consilier local-Comisia de specialitate economico-financiară
3.Bálint Miklóssy Enikő-consilier local-Comisia de specialitate juridică
4.Blága Piroska-consilier local-Comisia de specialitate social-cultural,familie
5.Urkon András.-consilier local-Comisia de specialitate mediu,turism,proiecte
Art.2.Atribuţiile comisiei sunt cele prevăzute în art.15 din Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998,aprobate prin Hotărărea Guvernului nr.962/2001,cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.3.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărăre se însărcinează primarul oraşului
Băile Tuşnad şi membrii comisiei.
Art.4.Se abrogă prin prezenta Hotărărea nr.37/2012 cu privire la constituirea Comisiei
socială.
Art.5.Prezenta hotărăre se comunică la membrii comisiei,primarului oraşului Băile
Tuşnad şi la Instituţia Prefectului Judeţului Harghita.
Băile Tuşnad, la 28 iulie 2016.
Președintele ședinței,
Avram Ionel
Contrasemnează,
Secretar,
Andras Klara

