România
Judeţul Harghita
Consiliul Local al orașului
Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.32/2016
privind modificarea prin completarea art.3 din Hotărârea nr.29/2016 privind aprobarea criteriilor pentru
stabilirea ordinii de ierarhizare în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor sociale,destinate
chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie
2016,
Văzând adresa nr.14855/2016 înaintată de Instituția Prefectului județul Harghita,prin care solicită
completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Băile Tușnad nr.29/2016,precum și
Dispoziția nr.230/2016 al primarului orașului Băile Tușnad privind persoanele desemnate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului în Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale,
Luând în considerare raportul nr.2142/2016 al Compartimentului secretariat,juridic,relaţii cu
publicul,precum şi raportul nr.2178/2016 al Comisiei de specialitate juridică,relaţii cu publicul,reforma
în administraţie,integrare europeană,nr.2186/2016 al Comisiei de specialitate pentru activităţi
economico-financiară,nr.2187/2016 al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului,
urbanism,administrare domeniu public și privat,nr.2188/2016 al Comisiei de specialitate pentru protecţia
mediului,turism şi proiecte,nr.2189/2016 al Comisiei de specialitate social-culturale, culte, învăţământ,
sănătate,familie, protecţia socială,tineret şi sport,
Având în vedere prevederile art.2,alin.1,alin.3,alin.4 din Ordonanța de Urgență nr.74/2007
privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi
evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari,aprobată prin Legea nr.84/2008,modificată prin
Ordonanța de Urgență nr.57/2008, Legea nr.114/1996,legea locuinței, republicată,cu modificările și
completările ulterioare art.21 alin.1 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii locuinței nr.114/1996,cu modificările și completările ulterioare,
A Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,prin aducerea la
cunoştinţă publică,republicată,anunţul nr.1907/2016,
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d,alin.6 lit.a,pct.17,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,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.Se modifică prin completare art.3 din Hotărârea nr.29/2016 privind aprobarea criteriilor
pentru stabilirea ordinii de ierarhizare în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor sociale,
destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor
proprietari și va avea următorul cuprins:
Art.3.(1).Se constituie Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale 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
6.Sipos Gellérd-referent-Compartimentul gospodărie comunală
7.Barta Enikő Erzsébet-inspector-Compartimentul impozite și taxe locale

(2)Comisia constituită va analiza anual cererile pentru locuințe și va prezenta spre
aprobare consiliului local,înainte de fundamentarea proiectului de bugetul local pentru anul următor,lista
cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință în condițiile și în ordinea de prioritate
stabilită.
(3)După aprobare listele se vor afișa la sediul Primăriei orașului Băile Tușnad.Împotriva
hotărârilor consiliului local prin care s-a aprobat lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o
locuință se poate face contestație adresată instanței de contencios adiministrativ competentă-Tribunalul
județului Harghita.
(4)Criteriile în baza cărora se repartizează locuinţele sociale, actele justificative necesare
care însoţesc cererea şi locul de primire a cererilor se va aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul
Primăriei orașului Băile Tușnad, prin grija secretarului orașului Băile Tușnad.
(5)Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează primarul orașului Băile
Tușnad și Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarului
oraşului Băile Tuşnad,membrilor comisiei constituită.

Băile Tuşnad, la 31 octombrie 2016.

Președintele ședinței,
Balló-Korodi Klára

Contrasemnează,
Secretar,
Andras Klara

