
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 36/2023 
privind aprobarea componenței Comisiei sociale de analiză a solicitărilor pentru repartizarea 

locuințelor construite prin Agenția Națională  pentru Locuințe 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind aprobarea componenței Comisiei sociale de analiză a solicitărilor pentru repartizarea 
locuințelor construite prin Agenția Națională  pentru Locuințe,  
             Având în vedere prevederile art.8 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției 
Naționale pentru Locuințe, cu modificările şi completările ulterioare, 
             Luând în coniderare prevederile art.14, art.15 din H.G nr.962/2001 privind aprobarea 
Normelor Metodologice din 2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind 
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările şi completările ulterioare, 
             Observând Hotărârea Consiliului Local nr.187/24.11.2022 privind Criteriile pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri 
destinate închirierii, în Municipiul Târgu Secuiesc 
           În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d., alin. (7) lit. e și alin.(14),  art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) 
lit. a. din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
                                                           
                                                           H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
                Art.1. – (1) Se aprobă componența Comisiei sociale de analiză a solicitărilor pentru 
repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în următoarea structură: 
               Președinte: Antal Emőke, administrator public, 
               Membrii:   Domokos- Fejér Melinda - consilier local, 
                                 Ilyés Botond - consilier local, 
                                  Demeter Hajnal  -  consilier  principal 
                                  Nagy Gabriella   –  consilier juridic  . 
                Secretar : Szoráti Mária -Magdolna, consilier superior. 
                (2) Comisia prevăzută la art.1 va analiza solicitările de locuințe, va acorda punctajul 
potrivit criteriilor de ierarhizare și va  întocmi listele de priorități și de atribuire a locuințelor 
construite prin Agenția Națională pentru Locuințe disponibile pentru închiriere. 
 Art.2.  - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează membrii desemnați la 
art.1 din prezenta hotărâre.   

Târgu Secuiesc, la 23 februarie 2023 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ  
 Domokos –Fejér Melinda                                                        SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                                    Tóth Csilla-Enikő 
 
 
 

 


