
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărârea nr. 45
Din 29.04.2009 

- privind actualizarea comisiei pentru analiza cererilor de subventie prevăzute de Programul 
National privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală

             Având în vedere:
-  OUG.  Nr.  51/  28.06.2006  pentru  aprobarea  Programului  naţional  privind  sprijinirea 

construirii  de  locuinţe  proprietate  personală,  modificată  şi  completată  prin  Legea  nr.  12/ 
09.01.2007, OUG. nr. 7 / 20.02.2007 şi OUG. nr. 215/ 04.12.2008

-  Normele  metodologice  pentru  punerea  în  aplicare  a  Programului  naţional  privind 
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, conform OUG. nr. 51 / 2006 potrivit caruia 
Solicitările  vor  fi  analizate  de  o  comisie  formată  din  5-9  membri  din  rândul  consilierilor  locali  şi  al 
personalului din aparatul de specialitate al primarului, constituită în acest scop prin hotărâre a consiliului 
local.

-  Adresa  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Bihor  nr.  11418/  30.08.2007 pentru  aplicarea 
OUG. nr. 51/ 2006

- H.C.L. nr. 94/ 21.09.2007 privind constituirea comisiei  pentru analizarea cererilor  de 
subvenţie  prevăzute  la  ,,  Programul  naţional  privind  sprijinirea  constituirii  de  locuinţe  
proprietate personală” aprobat prin OUG. nr. 51/ 2006 şi adoptarea  ,, Graficului calendar de 
lucru a acesteia,, conform Ordinului M.D.L.P.L. nr. 166/ 2007”
        Consiliul Local al municipiului Marghita, cu votul a 16 consilieri „ pentru” din 16 prezenti

Hotărăşte:
     

Art. 1 Se actualizează comisia pentru analiza cererilor de subventie prevăzute de Programul 
National privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală,  aprobată prin HCL  nr. 
94/2007  in următoarea componenţă:

  Pop Dionisie –sef birou administrarea domeniului public si privat
   Lucaciu Cornel – consilierul primarului 
   Curtean Rodica – consilier juridic
   Stoianovici Silvian – ing. biroul urbanism si amenajare a teritoriului 
   Consilier local , Nagy Gabriella
   Consilier local, Buzilă Sorin Petru
   Consilier local ,Cheregi Cheorghe

Supleanti: Pop Teofil Sorin – ing. biroul urbanism si amenajare a teritoriului 
                  Consilier local, Silaghi Sorin 

         Art. 2   Prezenta  hotărâre se comunică cu :
                     Membrii comisiei
                     Institutia  Prefectului Bihor
                     Primar

Presedinte de sedinta
                                                            Butcovan Gavril                       Secretar

Demeter Cornelia


