
 

H O T ~ R Â R E A  nr. 68 
privind modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.26/2012 cu privire la 
componenţa comisiei de analiză a dosarelor pentru repartizarea locuinţelor  sociale  
destinate persoanelor care se încadrează în prevederile legale, precum şi chiriaşilor 

evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari 
 

 Consiliul local al oraşului Băile Olăneşti întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 
decembrie 2013, la care sunt prezenti un num`r de 12 consilieri, din totalul de 13, lipsă fiind 
dl.consilier local Ghiţulescu Marius; 
            Conform art.35 din Legea nr.215/2001, republicat` cu modific`rile ]i complet`rile 
ulterioare, pre]edinte de ]edin\` este dna Ghimiş Valentina. 
 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr.26/2012 cu privire la componenţa comisiei de analiză a dosarelor pentru repartizarea 
locuinţelor  sociale destinate persoanelor care se încadrează în prevederile legale, precum şi 
chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 
 Având în vedere referatul de specialitate nr.12762/05.12.2013 întocmit de viceprimarul 
oraşului-dl.Popa Titel şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
 {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv voturi 
"pentru" = 12; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. “d” coroborat cu art. 36 alin.(6) lit. “e”, art. 45 alin. (1) 
şi ale art. 115 alin.(1)   lit. “b”   din   Legea   nr. 215/2001   privind   administraţia  publică 
locală,   republicată,    adopt` urm`toarea 
  

HOTĂRÂRE :  
 

 Art.1 Se aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.26/16.11.2012 cu 
privire la componenţa nominală a membrilor comisiei pentru repartizarea  locuinţelor  sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari, în sensul înlocuirii unui membru, respectiv dl.Gorgan Nicolae-Secretar al oraşului, se 
înlocuieşte cu dl.Patrick Pelgher-arhitect. Urmare modificării, art.4 va avea următorul cuprins: 

„Art.4 Aprobă comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale destinate chiriaşilor 
evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, în 
următoarea componenţă: 

-        Preşedinte: Vasilache Vasile Sorin  -  primar  
-        Membru: Popa Titel  - viceprimar  
-        Membru: Pelgher Patrick  - arhitect 
-        Membru: Enache Denisa Elena - consilier juridic 
-        Membru: Barbu Gheorghe – referent compartiment gospodarie comunală 
-        Membru: Noaje Alexandru Claudiu – adimistrator public 
-        Membru: Dobriceanu Ionela - inspector autoritate tutelară 
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-        Membru: Răceanu Valentina-inspector registrul agricol  
-        Membru: Zdîrcea Constantin-inspector achiziţii publice 
-        Membru: Tatu Viorel-inspector transport şi energetic 
-        Membru: Tra]c` Flavius Iulian consilier local 
-        Membru: Nicol`escu Sanda Lucia consilier local 
-        Membru: Braneci Niculina consilier local 
-        Membru: P`unescu Ioan consilier local 
-        Membru: Sanda Nicolae consilier local” 

  Art.2  Celelalte prevederi ale HCL nr.26/2012 r`m@n neschimbate. 
            Art.3 Compartimentul gospodărie comunală din aparatul de specialitate al Primarului 
oraîului Băile Olăne]ti va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotarâre. 
 Art.4 Hotărârea se comunică Primarului ora]ului Băile Olăne]ti Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Valcea, Compartimentului gospodărie comunală, membrilor comisiei ]i se aduce la 
cuno]tintă publică prin afi]are 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ghimiş Valentina 

Contrasemnează, 
p.SECRETAR, 

jr.Enache Denisa Elena 
 
 
 
 
 
 

 
B`ile Ol`ne]ti, 10 decembrie 2013. 
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