
 ROMANIA 

 JUDETUL   PRAHOVA  

 ORASUL VALENII DE MUNTE 

 CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARARE 
pentru modificarea hotararii nr. 7/31 ianuarie 2018 privind stabilirea componentei comisiei 

sociale pentru analiza si propuneri privind modul de solutionare a cererilor pentru acordarea 
de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii 

 
 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in :  

- Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- art.14 alin.(5) din H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea A.N.L., cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

 

Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Valenii de Munte, raportul întocmit de către 

Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale si raportul Comisiei pentru activitati social – culturale, 

invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport ;  

 

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
 

 Art.I. Se aproba modificarea articolului 1 al hotararii nr.7/31 ianuarie 2018 privind stabilirea 

componentei comisiei sociale pentru analiza si propuneri privind modul de solutionare a cererilor pentru 
acordarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, ce va avea urmatorul cuprins : 

 «Art.I. Se constituie, la nivelul localitatii, Comisia sociala pentru analiza si propuneri, privind 

modul de solutionare a cererilor pentru acordarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii in conditiile 

legii, formata din :  

- consilier local Mares Liliana – presedinte 

- inspector Stanciu Alina - Cornelia – secretar 
- inspector Porcica Dumitru – membru 

- referent Tronaru Oana - membru  

- inspector Penes Nicoleta - membru  
- consilier local Toma Cornel - membru  

- consilier local Niculae Nicoleta- membru  

 
Art.II. Restul reglementarilor din hotararea nr.7/31 ianuarie 2018, cu modificările şi completările 

ulterioare,  raman neschimbate.  

Art.III. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se va comunica 

personelor interesate si se va publica pe site-ul institutiei. 

 Afisarea si comunicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala.  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Niculae Nicoleta 

 
                                                                                                               

                                                                                                         CONTRASEMNEAZA: 
                                                                             SECRETAR GENERAL – Onoiu Elena - Adina 
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

NR. ________/___________ 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea hotărârii nr. 7/31 ianuarie 2018 privind stabilirea componentei  
comisiei sociale pentru analiza si propuneri privind modul de soluţionare 

 a cererilor pentru acordarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 
 
 
 

Având în vedere prevederile legale cuprinse în Legea nr.152/1998 privind înfiintarea Agentiei 

Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completarile ulterioare, cât şi art.14 alin.(5) din 

H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 

prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea A.N.L, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Consiliul Local aprobă structura pe specialităţi a membrilor comisiei sociale pentru analiza si 

propuneri privind modul de soluţionare a cererilor pentru acordarea de locuinţe pentru 

tineri, destinate închirierii. 

Ţinând cont de faptul că doamna Cojocaru Ioana – Elida, membru în comisia socială stabilită 

prin HCL 7/31.01.2018, nu mai este angajata instituţiei noastre, în vederea analizării cererilor 

privind închirierea locuinţelor ANL, respectiv repartizarea spaţiilor locative care urmează a fi 

recepţionate cât şi a spaţiile rămase vacante în blocurile AC1, AC2, B20, B21, propun modificarea 

componenţei comisiei, prin înlocuirea doamnei Cojocaru Ioana – Elida cu doamna Tronaru Oana, 

referent în cadru Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Mediu. 

Inaintez spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

 
  

PRIMAR, 

    FLORIN  CONSTANTIN 
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ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE 
PRIMĂRIA 

BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE 
Str. Berevoiesti nr.3A, tel.0244/280816, fax. 0244/280631 

                                                

Nr.                /                           .                                                 

    
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

pentru modificarea hotărârii nr. 7/31 ianuarie 2018 privind stabilirea componentei  
comisiei sociale pentru analiza si propuneri privind modul de soluţionare 

 a cererilor pentru acordarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 
 
 

Având în vedere prevederile legale cuprinse în Legea nr.152/1998 privind înfiintarea Agentiei 

Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completarile ulterioare, cât şi art.14 alin.(5) din 

H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 

prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea A.N.L, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Consiliul Local aprobă structura pe specialităţi a membrilor comisiei sociale pentru analiza si 

propuneri privind modul de soluţionare a cererilor pentru acordarea de locuinţe pentru 

tineri, destinate închirierii. 

Ţinând cont de faptul că doamna Cojocaru Ioana – Elida, membru în comisia socială stabilită 

prin HCL 7/31.01.2018, nu mai este angajata instituţiei noastre, în vederea analizării cererilor 

privind închirierea locuinţelor ANL, respectiv repartizarea spaţiilor locative care urmează a fi 

recepţionate cât şi a spaţiile rămase vacante în blocurile AC1, AC2, B20, B21, propunem 

modificarea componenţei comisiei, prin înlocuirea doamnei Cojocaru Ioana – Elida cu doamna 

Tronaru Oana, referent în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Mediu. 

Inaintăm spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

         SEF SERVICIU B.F.I.T.L.,                                                         SEF BIROU I.T.L., 
                    NITU ELENA                                                            MORARU MARIA ANCUTA 

 

   
 

 

 

 COMPARTIMENT JURIDIC                                  INTOCMIT,                                            

   CJP MIHAI CARMEN FLORENTINA                INSP. STANCIU ALINA CORNELIA  

 

 


