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HOTĂRÂREA NR. 88 
din 04 Septembrie 2012 

privind modificarea componenţei comisiei sociale pentru analiza solicitărilor privind 
repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,realizate în cadrul programului 

de construcţii de locuinte derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinte 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive prezentată de domnul Pistol Gheorghe - Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al biroului D.P.P.L.C; 
• Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism; 
• Avizul comisiei juridice şi de disciplină; 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr.2/29.01.2010 privind modificarea componenţei 

comisiei sociale pentru analiza solicitărilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii,realizate în cadrul programului de construcţii de locuinţe derulate prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 58/20.06.2012 privind declararea Consiliului Local al oraşului 
Buftea ca legal constituit; 

• Tinând seama de prevederile Normei Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată,cu 
modificările şi completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 21it. c) şi d) coroboratcu alin . 61it. e, art. 45 alin.1art.115 
lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale, 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aproba componenţa comisiei sociale pentru analiza solicitărilor privind 
repartizarea de locuinţe pentru tineri,destinate închirierii, realizate în cadrul programului de 
construcţii de locuinţe derulate prin Agenţia Naţiona l ă pentru Locuinţe în următoarea 

componentă : 
PRESEDINTE: Proţiuc Constantin-viceprimarul oraşului Buftea 
MEMBRII: Romanescu Constantin- consilier local 
Dumitru Constantin -Florin -consilier local 
Marin Doinita -consilier local 
Nastase Cornel ia -consilier local 
Tudor Gheorghe- consilier local 
Busila Cristinela - consilier local 
Gheorghe luliana Camel ia- sef serviciu juridic 
Niţă Mirela Georgeta-consilier juridic 



Art.2 lncepând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea 
nr.2/29.01 .201 O precum şi orice alte prevederi referitoare la componenţa comisiei sociale 
pentru analiza solicitarilor privind repartizarea de locuinte pentru tineri , destinate închirierii, 
realizate în cadrul programului de construcţii de locuinţe derulate prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.3 Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea,membrilor comisiei stab i l i ţi 
la art.1 în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţu lu i Ilfov. 

Contrasemnează 
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