
HOTĂRÂREA NR.23 
PRIVIND MODIFICAREA COMISIEI DE ANALIZĂ ŞI SOLUŢIONARE A CERERILOR DE SUBVENŢIE ALE 

PERSOANELOR ÎNDREPTĂŢITE SĂ PRIMEASCĂ SUBVENŢII PENTRU LOCUINŢĂ ÎN BAZA 
PREVEDERILOR ORDONANŢEI DE URGENŢĂ NR. 51/2006 ŞI A COMISIEI DE SOLUŢIONARE A 

CONTESTAŢIILOR DEPUSE DE PERSOANELE ÎNDREPTĂŢITE SĂ PRIMEASCĂ SUBVENŢII PENTRU 
LOCUINŢĂ ÎN BAZA PREVEDERILOR ORDONANŢEI DE URGENŢĂ NR. 51/2006 APROBATE PRIN 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 304/30.10.2006 
 
 

                Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă 
ordinară la data de 3.07.2008; 
                Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Comisiei de analiză şi 
soluţionare a cererilor de subvenţie ale persoanelor îndreptăţite să primească subvenţii 
pentru locuinţă în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2006 şi a comisiei  de 
soluţionare a contestaţiilor depuse de către persoanele îndreptăţite să primească subvenţii 
pentru locuinţă în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2006, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 304/31.10.2006, proiect din 
iniţiativa primarului; 
                Luând în discuţie raportul nr.21485/24.06.2008 al Direcţiei Administraţie Publică 
Locală; 
                Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;  
                Având în vedere prevederile: 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional pentru 
spijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Ordinului nr. 166/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a Programului naţional privind spijinirea construirii de locuinţe proprietate 
personală; 
                În temeiul art. 36 alin. 2 lit “d”, art.45 pct.1 şi 6 si art. 49 pct. 1si 2 din Legea nr. 
215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
 
              ART. 1 Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de analiză şi soluţionare a 
cererilor de subvenţie ale persoanelor îndreptăţite să primească subvenţii pentru locuinţă în 
baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2006, astfel: 

- Anton Valeriu, consilier local; 
- Pavel Viorica, consilier local; 
- Radu Ricu, consilier local;    
- Horobeţ Nina, consilier juridic, Direcţia Întreţinere şi Administrare a Patrimoniului; 
- Grădinaru Daniela, şef  Serviciul Impozite şi Taxe. 



               
             ART. 2  Se aprobă modificarea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor depuse de 
către persoanele îndreptăţite să primească subvenţii pentru locuinţă în baza prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2006, astfel: 

- Şacu Stere, consilier local; 
- Busurcă Alexandru, consilier local; 
- Ardeleanu Daria, consilier local; 
- Mocanu Mărioara, contabil şef, Direcţia Întreţinere şi Administrare a Patrimoniului; 

      -    Moise Mărioara, şef Serviciul Buget Contabilitate.  
              ART. 3  Cu data adoptării prezentei Hotărâri, se modifică şi se completează în mod 
corespunzător  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea                        nr. 
304/30.10.2006 privind constituirea Comisiei de analiză şi soluţionare a cererilor de 
subvenţie ale persoanelor îndreptăţite să primească subvenţii pentru locuinţă în baza 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2006 şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
depuse de către persoanele îndreptăţite să primească subvenţii pentru locuinţă în baza 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2006.  
             ART. 4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor, membrilor comisiilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor sale. 
             
            Hotărârea a fost adoptată cu 19  voturi ale consilierilor. 
                       
                                                                                               
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                                GAFAR Cantimir 
 


