
ROMÂNIA 
                                    JUDEȚUL COVASNA 

                      CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 25/2022 

Privind modificarea HCL 21/2021 cu privire la constituirea unei comisii de 

analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, aprobarea 

criteriilor pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, actelor 

justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor 

 

  Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 24 februarie 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în funcţie (17), 

Analizând: 

- referatul de aprobare al primarului, 

- raportul compartimentului de specialitate 

- avizul comisiei de specialitate a consilierilor precum şi avizul de legalitate al 

secretarului general al oraşului. 

Luând în considerare:  

- Hotărârea Consiliului Local nr. 170/2021 privind constatarea încetării 

de drept a mandatului de consilier local al doamnei Muntean Felicia- Maria şi a 

vacantării locului de consilier local 

- Încheierea Judecătoriei Târgu Secuiesc în dosarul nr. 2646/322/2021, 

înregistrat la Primăria orașului Covasna cu nr. 370/05.01.2022, privind validarea 

mandatului de consilier local a d-lui Holoșpin Constantin 

- HCL 21/2021 cu privire la constituirea unei comisii de analiză a 

solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, aprobarea criteriilor pentru 

repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, actelor justificative care însoţesc 

cererea şi locului de primire a cererilor 

 

Având în vedere prevederile: 

- art. 2, art. 59, art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 

- Legea nr. 114/1996, legea locuinţei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

-  art. 30 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, 

 

 



În temeiul prevederilor art. 84 alin.3, 129 alin. (1), alin.2 lit.d, alin.7 lit. b si q 

art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administratriv, cu modificările şi completările 

ulterioare,   

Cu votul ,,pentru” a 17 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

   Art. 1.  Art. 1 al HCL 21/2021 cu privire la constituirea unei comisii de 

analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, aprobarea criteriilor 

pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, actelor justificative care 

însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

“Se constituie comisia de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat, 

in urmatoarea componenta: 

-din partea Consiliului local: trei consilieri locali, respectiv: d-na Bodó Enikő, dl 

Neagovici Vasile- Cătălin şi dl Domaházi János, membru de rezervă dl consilier 

local Holoșpin Constantin; 

- din partea Direcţiei de Asistenţă Socială: d-na Sîntoiu Angela, director executiv; d-

ra Réti Szende Borbála - inspector” 

 

Art. 2. –  Celelalte prevederi ale HCL 21/2021 cu privire la constituirea unei 

comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, aprobarea 

criteriilor pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, actelor 

justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor, rămân 

neschimbate. 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           Contrasemnează, 

     BOCAN IOAN - MARCEL                          SECRETAR GENERAL 

                                                                                    AL ORAȘULUI COVASNA           

           VASILICA ENEA 


