
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
       Nr. 23745/17.11.2020                                                                            

                                                                                                                Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea componenţei şi a structurii pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale de 

analiză a solicitărilor/cererilor de atribuire a unităţilor locative aflate în 
administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la  nr.                          

23744/17.11.2020; 
În temeiul prevederilor art. 14, alin. 3 şi 5 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 

Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. q, art. 136, alin. 10 şi art. 139, 
alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
                 Art.1: Se aprobă componenţa şi structura pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale 
care va analiza solicitările/cererile de atribuire a unităţilor locative aflate în administrarea/proprietatea 
Municipiului Fălticeni, după cum urmează: 

1. Primarul municipiului Fălticeni; 
2. Viceprimarul municipiului Fălticeni; 
3. Consilier local; 
4. Consilier local; 
5. Reprezentant Serviciu  juridic; 
6. Reprezentant Compartiment spaţiu locativ; 
7. Reprezentant Direcţia de Asistenţă Socială. 

                Art.2: Se desemnează în Comisia socială de analiză a solicitărilor/cererilor de atribuire a 
unităţilor locative aflate în administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni 
următorii reprezentanţi ai consiliului local: 

1. Consilier local ___________________; 
2. Consilier local ___________________; 

               Art.3: Comisia socială care va analiza solicitările de atribuire a unităţilor locative aflate în 
administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni va fi numită prin dispoziţia primarului municipiului 
Fălticeni. 
               Art.4 Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                              
                                   INIŢIATOR 
                                     PRIMAR 
                  Prof. Gheorghe - Cătălin Coman 

                                                                                  AVIZAT 
                                                                                SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 



                                                                             Jr. Mihaela Busuioc 
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JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

 
 
                                                                                                 Nr. 23744/17.11.2020 

 
REFERAT DE APROBARE  

al  proiectului de hotărâre privind aprobarea componenţei şi a structurii pe 
specialităţi a  membrilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor/cererilor de 

atribuire a unităţilor locative aflate în administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni 
 
 
 

 Potrivit prevederilor art. 14, alin. 3 şi 5 din Normele Metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, structura pe specialităţi a membrilor 

comisiilor sociale de analiză a solicitărilor/cererilor de atribuire a unităţilor locativese aprobă 

de consiliile locale, la propunerea primarilor localităţilor. 

 Având în vedere noua componenţă a Consiliului Local al municipiului Fălticeni ca 

urmare a alegerilor locale din septembrie 2020, propun aprobarea noii componenţe a 

comisiei sociale, din care să facă parte primarul şi viceprimarul municipiului,  doi 

reprezentanţi ai autorităţii deliberative, un reprezentant al Serviciului juridic, un reprezentant 

al Compartimentului spaţiu locativ şi un reprezentant al Direcţiei de Asistenţă Socială. 

             Propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea componenţei şi a structurii pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale de 

analiză a solicitărilor/cererilor de atribuire a unităţilor locative aflate în 

administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni. 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

prof. Gheorghe - Cătălin Coman 
 

 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
             MUNICIPIUL FĂLTICENI 

            Compartiment spaţiu locativ 
                                                              Nr. 23841/18.11.2020 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenţei şi a structurii pe specialităţi a  
membrilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor/cererilor de atribuire a unităţilor 

locative aflate în administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni 
 
 

 Potrivit prevederilor art. 14, alin. 3 şi 5 din Normele Metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, „ Consiliile locale ale comunelor, 

oraşelor, municipiilor…vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţa şi analiza 

solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii. Solicitările/cererile privind 

repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se înregistrează în ordinea primirii 

acestora şi se analizează de comisii sociale. 

 La nivel local, comisiile sociale….se vor constitui prin dispoziţie a primarilor 

comunelor/oraşelor/municipiilor. Comisiile sociale nu sunt comisii de specialitate ale 

consiliului local, în sensul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare 

a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002”. 

 Potrivit aceluiaşi act normativ structura pe specialităţi a membrilor  comisiei sociale 

se aprobă de consiliile locale, la propunerea primarilor localităţilor, cu respectarea 

prevederilor Normelor Metodologice aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 
 

Compartiment Spaţiu locativ 
Insp. superior Cireş Marius 

 
 

 


