MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6

PROIECT
AVIZEAZĂ,
pentru legalitate,
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 12/16.07.2008 privind
constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a
locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărul membrilor
şi atribuţiilor acestora
Având în vedere Expunerea de motive a Grupului consilierilor locali ai
Partidului Naţional Liberal şi Raportul de specialitate al Serviciului Reglementare,
Repartizare Spaţii Locative;
Luând în considerare Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Sector 6;
Ţinând cont de dispoziţiile art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.
12/16.07.2008 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi
repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărul membrilor şi
atribuţiilor acestora, se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

Nr.:
Data:

ANEXĂ
la H.C.L.S. 6 nr. .........../.............

COMPONENŢA COMISIEI SOCIALE DE ANALIZĂ A CERERILOR
DE LOCUINŢE ŞI REPARTIZARE A LOCUINŢELOR

1. Se constituie Comisia socială de analiză a cererilor de locuinţe şi repartizare a
locuinţelor, cu un număr de 10 membri cu următoarele specializări:
Primarul Sectorului 6
Viceprimar Sector 6
Secretar Sector 6
Director D.G.A.S.P.C. Sector 6
Director Direcţia Juridic şi Contencios

1. inginerie managerială
2. jurist
3. jurist
4. jurist
5. jurist

Consilieri Locali
Surulescu Aurelia
Gheorghe Eugen
Tulugea Danil
Petrescu Conona
Popescu Adrian

6. jurist
7. inginerie economică
8. jurist
9. profesor consilier
10. profesor

Secretariatul Comisiei va fi asigurat de personalul din cadrul Serviciului
Reglementare, Repartizare Spaţii Locative.
2. Nominalizarea membrilor Comsiei sociale ce fac parte din aparatul de
specialitate al Primarului Sectorului 6 urmează a se face prin Dispoziţie a Primarului
Sectorului 6, în confrmitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de punere
în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SERVICIUL REGLEMENTARE REPARTIZARE SPAŢII LOCATIVE

RAPORT DE SPECIALITATE

Văzând solicitarea grupului de consilieri locali ai Partidului Naţional Liberal din
cadrul Consliului Local al Sectorului 6 concretizată în Expunerea de motive la prezentul
proiect de hotărâre;
Ţinând cont de prevederile art. 14 alin. (2),(3) şi (5) din Hotărârea Guvernului
nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
cu modificările şi completările ulterioare care stipulează că la nivel local comisiile
sociale se vor constitui prin dispoziţie a primarilor dar structura pe specialităţi a
membrilor comisiilor sociale se aprobă de consiliile locale, comisiile sociale nefiind
comisii de specialitate ale consiliului local, în sensul prevederilor Regulamentului-cadru
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, considerăm necesară promovarea
prezentului proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului
Local Sector 6 nr. 12/2008 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor
de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărul
membrilor şi atribuţiilor acestora.

ŞEF SERVICU,
MARINELA POPOVICI

