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HOTĂRÂREA NR. 46
Din 30 Aprilie 2013
privind constitu irea com isiei de so luţionare a contestaţiilor la lista
a nu a l ă de priorităţi a cererilor de locuinţe precum ş i a contestaţiilor la
repartizarea l oc uinţe lor pentru tineri, destinate închirierii, rea lizate prin
Agenţia Naţional ă pentru Locuinţe

Având în vedere :
Expunerea de motive prezentată de domnul Pistol Gheorghe - Primarul o raşului
Buftea ;
Raportu l de specialitate al Compartimentului Domeniul Public ş i Privat, Comercial;
Avizu l Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului ş i Urbanism;
Avizu l Comisiei Juridice şi de Disciplin ă ;
În co nfo rmitate cu prevederile art. 15 alin . (4) din Norma Metodologică pentru
punerea în aplica re a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru L ocui n ţe , ap robată prin Hotărâ rea Guvernu lui nr. 962/2001 , cu modificările şi
compl etăril e ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 36 alin . (2) lit. (c) şi lit. (d) coroborat cu alin.( 6) lit. (e), art.
45 alin .(1) şi ale art.115 lit. (b) din Legea nr. 215/200 1, re p u b l icată , a adm ini st raţiei publice
locale, cu modificări l e şi completările ulterioare,
Consiliu/ local al oraşului Buftea,
HOTĂRĂ ŞTE

Art. 1. Se co nstituie comisia de so luţ i onare a co ntestaţ iilor la lista anua lă de priorităţi
a ce rerilor de lo cu inţe precum ş i a contestaţiilor la re partizarea loc u i nţe l or pentru tineri,
destinate închirierii , realizate prin Agenţia N aţiona lă pentru Locuinţe , în următoarea
co mpon enţă :

Preşedinte : Ţopai

Membrii :

Emilian - consilier local
Baron Stela- consilier local
Fera Pastorel - Otonel - consilier local
Tă tulică Viorica - inspector O. P. P. L. C.
lstrate Florin a - consilier juridic

Art. 2. Membrii de rezervă ai Comisiei de solutionare a contestatiilor sunt:
Costea Daniel - consilier local
Stanciu Tănase - consilier local
Gioarsă Constantin Richard- consilier local
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Art. 3

1

(1) Comisia de soluţionare a co ntestaţiil o r prevăzută la art. 1, va avea

următoare le co mpetenţe şi atribuţii :

Să analizeze ş i să so luţi o neze co ntestaţ iil e depuse după afişarea listei iniţ i ale
privind punctajul atri buit pentru fi ecare solicitant în parte, conform criterii lor
stabilite prin h otă râ re a Consiliului Local;
, Să analizeze ş i să so l uţ i oneze co ntestaţii le depuse după afişa rea listei de
re partiza re a l ocui nţe l or;
, Să analizeze, prin sondaj , la ce rerea o ri că rei persoane interesate modul şi
documentele ca re au stat la baza în cadrări i so licitanţ i lor în criteri ile de acces la
locuintele A. N.L. precum ş i în criteriile de ierarhizare aprobate pri n h otă râ re a
Consiliului local;
, În situa ţia câ nd se con stată că punctajele nu au fost atribuite conform criteriilor
stabilite prin H otă râ rea Consiliului Local sau documentele depuse de sol i citanţi nu
cert ifi că în cad rarea titularilor sau a membrilor familiilor acestora, Comisia, înainte
de aprobarea listei definitive de re partizare, poate propune modificarea listei de
pri o rităţi numai pe baza unei ju stifi că ri temeinic motivate ş i cu înşt i i nţarea
titularului de ce rere ca re se afl ă într-o atare s ituaţie ;
:;.. Comisia va comunica răsp un s ul către fiecare contestator, motivând răsp u nsul pe
bază de documente (acolo unde este cazul);
, Să în tocmească lista fin a l ă cu co ntestaţiile aprobate şi/sau respinse, ce va fi
s upu să ap robă rii Consiliului Local al o raş ului Buftea;

,

(2) În exercitarea atribuţiilor, Comisia va lua hotărâri cu votul majo rităţi i simpl e din
total de membri.

num ărul

(3) Comisia se
p reşedinte lui co misiei.

întruneşte

în

şed inţe

ori de câte ori este cazul, la convoca rea

A rt. 4 Secretarul o raş ului Buftea va asigura aducerea la cu n oşt i n ţă p ub l ică a
prevederilor prezentei h otă râ ri ş i comunica rea acesteia primarului o raşu lui Buftea ,
membrilor dese mnaţi în vederea aducerii la îndeplinire ş i I n st it uţie i Prefectului J ud eţu lui
Ilfov.
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