corsILrIIL LocAL AL ORA$ITLUI

sTEr

HoTAnAREANt.22
Din 28 februarie 2OL9

Privind aprobarea reorganizirli comisiei specializate in spdiinirea,
indnrmarea qi controlul asociafiilor de proprietari de pe raza oratulut $teri, cu
respectarea legislaliei in vigoare.
La inifiativa primarului oraqului gtei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Avdnd in vedere raportul de specialitate - expunere de motive, inregishrat la
nr. 9O7 12019 intocmit de dl. Tirla Liviu, consilier juridic in cadrul Prinrdriei
oraqului $tei, prin care, solicitS. aprobarea reorganizArti comisiei specializate in
sprijinirea, indrumarea gi controlul asociajiilor de proprietari de pe raza oruqului

$tei, cu respectarea legislaliei i:r vigoare .
finAnd cont de prevederile Legii nr. L96/2OLS priuindinfiin{nrea, or{tanizarea
gi funcfionare a aso ciafiilor de proprietari Ei administrare a condominiilor
in temeiul art. 36, alin 2,Iit. d", ale art. art.45 , art.54, alin (Z) Si art. 115
din Legea nr. 215/2OOl privind administralia publicd. locald, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;

Art. 1 - Se aprobd. reorgartizarea comisiei specializate in sprijinirea,
indrumarea gi controlul asociafiilor de proprietari de pe raza ora;ului $tei, cu
respectarea legislatiei in vigoare, care va avea urmS.toarea componenJd..
1. Ec Cioard. Marius, viceprimar, pregedintele comisiei;
2. Jrs. Oraq Ionuf - consilier juridic, secretarul comisiei;
3. Ing. Jofa Rizvan - consilier Protecfle Civila, Programe, Strategii qi

Managementul Proiectelor, membru;
4. E,c. Nica Sorin - consilier achizrlii publice, membru;
5. Ing. Scridon Valeria - inspector mediu, membru.
Att.2 - Pe data adoptdrii prezentei hotdrdri se revocS. HCL nr. 21125.02.2016
uind aprobarea constifitirii unei qmisii specializate in sprijinirea, indruman'ea Si
uerifimrea asocialiilor de proprietari de pe rcaa ora;ului $tei, an r,espectarea legk;Iayiei
tn uigoare.
Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire se incredinleazd, primarul oraqului $tei,
membrii comisiei prevdzute la art. 1, Consilierul juridic al Consiliului Local, gtei qi
Compartimentul audit.
Aft,. 4 - Prezenta hotdrdre se comunicS. cu:
- Institutia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oraqului gtei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local al oraqului gtrei;

-

PRE$EDINTE DE $EDINTA

a fost a fost
totelul de 15 consllierif.

Compartimentulaudit;
Serrriciul Economic;
Compartimentul Resurse Umane;
Un exemplar la dosarul cu hotdrAri.
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