
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
                             

HOTĂRÂREA NR. 20/2021
cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe sociale,

aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale pentru anul 2021,  actelor
justificative care insoțesc cererea şi locului de primire a cererilor

        Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 25
februarie 2021, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcție (15).

Analizând referatul  de aprobare al primarului, raportul compartimentului
de specialitate,  avizul comisiilor  juridice şi  pentru administraţia  publică locală,
apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele
religioase şi alte drepturi, şi pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială,
sport și tineret precum şi avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului.
 -  HCL  nr.127/2017  cu  privire  la  constituirea  unei  comisii  de  analiză  a
solicitărilor de locuinţe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor
sociale,  actelor  justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor,

          În conformitate cu prevederile: 
-  art.2  lit.c,  art.42  şi  art.43,  art.  48  şi  art.  49  din Legea  nr.  114/1996,  legea
locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 21 din  Normele Metodologice din 07.12.2000, pentru punerea in aplicare a
prevederilor  Legii  locuinţei  nr.  114/1996,   aprobate  prin  HG  1275/2000, cu
modificările şi completările ulterioare;        
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;

  În baza  art. 84 alin.3, art.129 alin.1, alin.2 lit.d,  alin.7 lit.b si lit.q, art.139
alin.1,  art.196  alin.1  lit.a,  art.243  alin  1  lit.a  din   ORDONANŢĂ  DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

               Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a - consilieri şi “abţineri” a
- consilieri
                                                              HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1. -   Se constituie comisia  de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale,  în
următoarea componenţă:



-  din  partea  Consiliului  local:  trei  consilieri  locali,  respectiv:  d-na  Bodó
Enikő,  dl  Neagovici  Vasile-  Cătălin,   dl  Domaházi  János,  şi  membru  de
rezervă d-na consilier local Muntean Felicia-Maria;
-  din  partea  Direcţiei  de  Asistenţă  Socială:  d-na  Sîntoiu  Angela,  director
executiv;  d-ra Réti Szende Borbála- inspector;
Art.2.  - Se aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale pe anul 2021,
actele justificative care însoţesc cererea şi locul de primire a cererilor, conform
Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.  -  Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  va  ocupa  Primarul
Oraşului Covasna.
Art. 4. - Prin prezenta se abrogă HCL. nr. 127/2017 cu privire la constituirea unei
comisii de analiza a solicitărilor de locuinţe sociale, aprobarea criteriilor pentru
repartizarea locuinţelor sociale, actelor justificative care însoţesc cererea şi locului
de primire a cererilor. 
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