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/oHOTARAREA NR.?J
pentru actualizarea componenlei Comisiei de analizd pentru analizarea dosarelor cuprinzflnd cererile de

atribuire a terenului pentru tineri in vederea construirii unei locuinle proprietate personald in
conformitate cu Legea 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte

proprietate personald

Consiliul local a1 comunei Mogogeqti, judeful Iaqi, intrunit in qedinJd de lucru 1a data
27.05.2021;

Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare nr.3025 din 19.04.2021, precum qi proiectul de hotdrdre

iniliat de cdtre d-na primar Rodica Popa-Roqu, prin care propune acrualizarea componenlei
Comisiei de analizd, perrtru analizarea dosarelor cuprinzdnd cererile de atribuire a terenului
penfiu tineri in vederea construirii unei locuin{e proprietate personald in conformitate cu Legea
1512003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate
personaldl

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate;
- avin Comisiilor de specialitate nr. 1 gi m. 3 din cadrul Consiliului local orivind

avizarea favorabild a proiectului de hotdrdre, nr. 4 din 24.05.202r respectiv nr. 2 din
24.02.2021;

- art.2 din Hotdr6rea Consiliului Local Mogoqegti nr. 35 din 29.08.2014, privind
constituirea Comisiei de anahzd, pentru analizarea dosarelor cuprinz6nd cererile de atribuire a
terenului pentru tineri in vederea construirii unei locuinle proprietate personald in conformitate
cu Legea 15/2003, modificatd prin HotdrArea Consiliului Local nr. 60 din 30.0g.2017;

- prevederile Legiim. 1512003 privind sprij inul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinle proprietate personalS;

- prevederile HG 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii 15/2003 privind sprij inul acordat tinerilor pentru conshuirea unei locuin{e proprietate
personald:

- prevederile OUG 5712019, privind Codul administrativ, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

- prevederile Legii 2412000 privind normele de tehnicd legislativd penhu elaborarea
actelor^normative, republicatdl

In temeiul art.796, atin.(l), lit.(a) din oUG nr. 57lz0l9 privind codul administrativ, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare;

HOTAR;.$TE

Art.l.. Se actualizeazd componenla Comisiei de analizd, pentru analizarea dosarelor
cuprinz6nd cererile de atribuire a terenului pentru tineri in vederea construirii unei locuinte



Nr.crt. Numele gi prenumele Func{ia in cadrul UAT
Mogosesti

Funcfia ln cadrul Comisiei

1 LScitusu Mihai vrcepnmat Presedintele comisiei

2. Anton Vasile Consilier local Membru
3. Anton Vasile Inspector de specialitate -

ing. Cadastru
Membru

4. Anton Mariana Secretar general Membru

5. Iftime Vasile Consilier de specialitate Membru

proprietate personalS in conformitate cu Legea 1,512003, privind sprijinui acordat tinerilor''
pentru construirea unei locuinle proprietate personalS, dupd cum urmeazd:

Art.2. Primarul comunei Mogogegti, prin compartimentele din cadrul aparatului de

specialitate al primarului va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotSrAri.

Art.3. Prezenta hotirdre va'fi adusd la cunoqtinli public6 prin af1$are la sediul Primdriei, se

va comunica primarului comunei, persoanelor nominalizate la art.l gi lnstifuliei Prefectului-
Judelul Iagi pentru control qi legalitate.

D atd astizi, 27 .0 5.2021
PRE$EDINTELE $EDINTEI,

Consilier local, OVIDIU ARHIRE.,

Contrasemneaz5 pentru legalitate,
Secretar general,
Mariana Anton

HodrArea a fost adopad ln sedinlgrlcl inard din 27.05.2021 cu wr numdr d?,ffuoturi "pentru";fl v otn" impottivd'; 1Q
voturi"ablineri"cu participarea a fJconsilieri locali prezenfi, dintr-un numar de 15 consilieri in funclie.


