AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal
Târgovişte în Comisia de analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă,
conform Legii nr. 15/2003
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii
noiembrie 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 39804/17.11.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 39805/17.11.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
▪ Prevederile art. 1 alin. (2) din Norma metodologică pentru aplicarea Legii nr.
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală, aprobate prin H.G. nr. 896/2003;
▪ Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița, nr. 681/05.11.2020, privind
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al
municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița;
▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (14) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G.
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196
alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se desemnează pentru a face parte din Comisia de analiză şi repartizare
a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003, următorii
consilieri locali:
1. _____________
2. _____________
Art. 2 Prin Dispoziţia Primarului vor fi nominalizaţi ceilalţi reprezentanţi în
Comisia de analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului
Târgoviște, Comisia de analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă, Direcţia
Urbanism - Serviciul Cadastru şi pentru comunicare, Secretarul General al
Municipiului Târgovişte.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

Red. M.L.U
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis
prezentul proiect

Serviciul Cadastru
Birou Contencios Juridic
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis
prezentul proiect
Comisia nr. 1
Comisia nr. 2
Comisia nr. 3
Comisia nr. 4
Comisia nr. 5

Termen limită
depunere
raport de specialitate
20 noiembrie 2020
X
X

X
X
X
X
X

DIRECȚIA URBANISM

APROBAT

SERVICIUL CADASTRU IMOBILIAR AGRICOL

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

BANCA DE DATE REGISTRU AGRICOL

jr. Daniel Cristian Stan

REFERAT DE APROBARE

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003, modificată și completată privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, prevăd la art.1, alin. 2 că membrii
comisiei pot fi consilieri locali, funcționari publici și angajați cu contract individual de muncă în aparatul propriu
al consiliului local.
Prin Ordinul Prefectului nr. 681/05.11.2020 s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale de
constituire a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița.
Pentru întocmirea referatului necesar emiterii dispoziției primarului în vederea constituirii noii comisii
, este necesar să se adopte o hotărâre prin care se desemnează doi consilieri locali ca membri în comisia
sus menționată.

ȘEF SERVICIU,
ing. Tinel Nicolae Traian

DIRECȚIA URBANISM
SERVICIUL CADASTRU IMOBILIAR, AGRICOL,
BANCA DE DATE, REGISTRUL AGRICOL

Primarul Municipiului Târgoviște,
jr. Cristian Daniel Stan

NR. __________ /DOS. IVA

RAPORT DE SPECIALITATE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA A DOI CONSILIERI LOCALI CA MEMBRI
COMPONENȚI AI COMISIEI DE ANALIZĂ ȘI PROPUNERI DE REPARTIZAREA LOTURILOR CĂMIN DE CASĂ
CONFORM LEGII NR. 15/2003 MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ

Prin Ordinul Prefectului nr. 681/05.11.2020 s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale de constituire a
Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița.
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003, modificată și completată privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, prevăd la art.1, alin. 2 că membrii comisiei pot fi
consilieri locali, funcționari publici și angajați cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local.
Pentru întocmirea referatului necesar emiterii dispoziției primarului în vederea constituirii noii comisii , este
necesar să se adopte o hotărâre prin care se desemnează doi consilieri locali ca membri în comisia sus menționată.
În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 129, alin.14 Codului Administrativ, a fost întocmit un proiect
de hotărâre care va fi supus spre analiză comisiilor de specialitate și spre aprobare Consiliului Local în ședința ordinară
din luna noiembrie 2020.

Birou Contencios Juridic,
Jr. Elena Epurescu

Șef Serviciu Cadastru,
ing. Tinel Traian Nicolae

