
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

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 expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de 

catre Biroul administratie publica locala si raportul Comisiei pentru activitati social – culturale, 

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

 

 In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 

 

 Art.1. 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 Cojocaru Ioana - Elida  - membru 

 - consilier local Toma Cornel    - membru 

 

 Art.2. Atributiile Comisiei sociale  rezulta din actele normative indicate in preambulul 

hotararii. 

 Art.3. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : membrii comisiei indicati la art.1 si  

compartimentul urbanism. 

 Art.4. Hotararea nr.21/15.05.2012  se abroga. 

Art.5. 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, 

Calinoiu Dragos 

 

                              CONTRASEMNEAZA: 

                 SECRETAR –  Onoiu Elena -  Adina 
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ROMANIA                                                                                                                     

JUDETUL PRAHOVA                                                                              

ORASUL VALENII DE MUNTE                                                        

PRIMAR 

Nr._____/_________2018                                                      

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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 (A.N.L.), cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

- H.G. nr.962/2001, art.14, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a Legii nr.152/1998 privind infiintarea A.N.L. cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

 

            Tinind cont de faptul ca o parte din membrii comisiei sociale constituite la nivelul localitatii, 

pentru analiza si propuneri privind modul de solutionare a cererilor pentru acordarea de locuinte 

pentru tineri destinate inchirierii in conditiile legii aprobata prin H.C.L.nr.21/15 mai 2012 nu mai 

sunt angajatii institutiei noastre la aceasta data, se impune supunerea spre aprobare a unui alt proiect 

de hotarare. 

 

  Pentru punerea in aplicare a actelor normative sus mentionate, propun urmatoarea comisie : 

 

 - Viceprimar Mares Liliana                       - presedinte 

  - inspector Stanciu Alina Cornelia            - secretar 

 - Consilier local _________________      - membru 

 - inspector Porcica Dumitru                       - membru                         

 - inspector Cojocaru Ioana Elida               - membru 

 

 

 Hotararea de Consiliu Local nr.21/15 mai 2018 se abroga. 

 

 

 

 

                                              PRIMAR, 

                                                 Florin Constantin 
 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA                                                                                                                     

JUDETUL PRAHOVA                                                                              

ORASUL VALENII DE MUNTE                                                        

PRIMARIA 

BIROUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

Nr.____/_________2018                                                      

 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotarare 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 (A.N.L.), cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

- H.G. nr.962/2001, art.14, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a Legii nr.152/1998 privind infiintarea A.N.L. cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

 

            Tinind cont de faptul ca o parte din membrii comisiei sociale constituite la nivelul localitatii, 

pentru analiza si propuneri privind modul de solutionare a cererilor pentru acordarea de locuinte 

pentru tineri destinate inchirierii in conditiile legii aprobata prin H.C.L.nr.21/15 mai 2012 nu mai 

sunt angajatii institutiei noastre la aceasta data, se impune supunerea spre aprobare a unui alt proiect 

de hotarare. 

 

  Pentru punerea in aplicare a actelor normative sus mentionate, propun urmatoarea comisie : 

              

            - Viceprimar Mares Liliana                       - presedinte 

  - inspector Stanciu Alina Cornelia            - secretar 

 - Consilier local _________________      - membru 

 - inspector Porcica Dumitru                       - membru                         

 - inspector Cojocaru Ioana Elida               - membru 

 

 Hotararea de Consiliu Local nr.21/15 mai 2018 se abroga. 

 

 

 
 SEF BIROU A.P.L., 

Savulescu Mariana 
 


