ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 306/2020
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 227/2019 privind aprobarea Regulamentului
privind aprobarea criteriilor și punctajul pentru repartizarea locuințelor de serviciu,
locuințelor sociale, locuințelor de necesitate și a locuințelor aflate în fondul locativ al
Municipiului Miercurea-Ciuc

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27
noiembrie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 153733/ 16.11.2020 şi Raportul de specialitate nr.
153736/ 16.11.2020 al Biroului evidență și administrare a patrimoniului;
Pe baza rapoartelor comisiei
-juridice
- economice, servicii publice și comerț;
- sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 288/2020 privind alegerea
viceprimarilor și Dispoziția nr. 837/2020 privind numirea în funcția contractuală de conducere de
administrator public a domnului Dósa Szilárd;
Luând în considerare prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, ale H.G. nr. 1275/2000 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.
114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările
ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 310/2007, actualizată;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și b), alin (7) lit. q), alin (8) lit b), art.139
alin. (1) și (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), precum art. 286 alin. (4), art. 354, art. 627 alin (1) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 227/2019 a Consiliului Local privind
aprobarea Regulamentului privind aprobarea criteriilor și punctajul pentru repartizarea locuințelor de
serviciu, locuințelor sociale, locuințelor de necesitate și a locuințelor aflate în fondul locativ al
Municipiului Miercurea-Ciuc, care va avea următorul cuprins:
„ Art. 2. Se aprobă componența Comisiei de repartizare a locuințelor cu chirie, de necesitate
și sociale din fondul locativ de stat, după cum urmează:
1.Sógor Enikő - viceprimar,
2.Țepeluș Marius – consilier municipal,
3.Secretarul municipiului – din partea Municipiului Miercurea-Ciuc,
4.Administratorul public Dósa Szilárd – din partea Municipiului Miercurea-Ciuc,
5.Salamon Ildikó – șef serviciu. ”

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează administratorul public
Dósa Szilárd, prin Biroul evidenţă și administrare a patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate
al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.
Art. III. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, Sógor Enikő;
d) Administratorului public al municipiului Miercurea-Ciuc, Dósa Szilárd;
e) Biroului evidență și administrare a patrimoniului;
f) Direcției sociale;
g) Membrilor comisiei.
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