ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea comisiei de analiză a cererilor depuse în vederea atribuirii
locuințelor din fondul locativ de stat, precum și la prelungirea termenului unor contracte
de închiriere
Consiliul Local al comunei Macea
Având în vedere :
- expunerea de motive nr. 738/05 02 2015 a iniţiatorului proiectului de hotărâre Primarul
comunei Macea;
- prevederile art. 36 alin. 5 lit. b din Legea administrației publice locale nr.215/2001;
- art. 30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, cu modificările
ulterioare, precum și hotărârea Consiliului local Macea nr. 105/2015 privind stabilirea
criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele convenabile, cu chirie din fondul locativ
de stat, precum şi actele necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă convenabilă;
- raportul de specialitate nr. 769/08 02 2016 al compartimentului administrarea domeniului
public și privat.
În temeiul prevederilor art. 45 alin 3 din Legea nr 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă constituirea comisiei de analiză a cererilor depuse în vederea atribuirii
locuințelor din fondul locativ de stat în următoarea componență:
1. Maier Voichița consilier superior compartiment administrarea domeniului public și
privat;
2. Sferdian Florica-Mihaela consilier superior compartiment protecție socială;
3. Retkovszky Melinda – inspector de specialitate compartiment tehnic-urbanism.
Art.2. Se aprobă prelungirea termenului contractelor de închiriere a spaţiilor comerciale
aflate în proprietatea comunei Macea, care expiră în luna februarie 2016, cu o perioadă de
doi ani de la data adoptării prezentei hotărâri. Contractele de închiriere a căror durată a
fost prelungită în temeiul prevederilor prezentei hotărâri vor înceta să-și producă efectele
de la data vânzării spațiilor comerciale în condițiile legii.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului judeţului Arad; Primarul
comunei Macea și persoanele nominalizate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SECRETAR
FOLDI GHEORGHE
PINTEA CLAUDIU

MACEA LA: 11 02 2016
NR. 13

