JUDETUL BIHOR
PRIMARIA MI.INI CIPIIJLUI BEII]$

BROIECT DE HOTARARE
din27.04.2017

privind aprobarea reorganizdrii Comisiei speciale pentru sprijinirea, indrumarea qi
verificarea asocia{iilor de proprietari de pe ruza municipiului Beiuq, cu respectarea legislafiei in
vigoare.
Ing. Mlendea Cdluq Petru - primar al municipiului Beiuq,
in vedere Raportul de specialitate nr. 3782124.04.2017 intocmit de d-na. Laza
Angelica - contabil qef in cadrul Primdriei municipiului Beiuq,
Urmare Adresei d-nei. Pdtcaq Codrufa Ioana, inregistratd la sediul instituliei noastre sub
numSrul 2661122.03.2017 gi avand in vedere Hotararea nr. 1588/19.12.2007 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplica're a Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si
functionarea asociatiilor de proprietari, propun aprobarea reorgctnizdrii Comisiei speciale
pentru sprijinirea, tndrumarea qi verificarea asocialiilor de proprietari de pe raza municipiului
BeiuS, cu respectarea legisla{iei in vigoare.
Av6nd in vedere H.C.L. nr. 108/31.10.2011 privind constituirea unei comisii speciale
pentru sprijinirea Si tndrumarea asocialiilor de proprietari din municipiul BeiuS gi H.C.L. nr.
37125"04.2012 privind sprijinirea octivitdlii asocialiilor de proprietari in realizarea scopului qi
sarcinilor lor, in municipiul BeiuS.
finAnd cont de prevederile art.57 din Hotirarea 158812007 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea
asociatiilor de proprietari, respectliv, comisia ya avea in componenta specialisti in domeniul
financiar-contabil, tehnic, juridic qi al legislatiei muncii gi a raporturilor de munc6.
in temeiul art.36 alin.2lit.d, art.45 qi art. 115 din Legea administra{iei publice locale nr.
21 5 I 200 1, republicat6,
Propun Consiliului municipal Beiug adoptarea urmdtorului:

Av0nd

PROIECT DE HOTANANT
Art.l

Se aprobd reorgani;zarea Comisiei speciale pentru sprijinirea, indrumarea

gi

verificarea asocia{iilor de proprietari de pe raza municipiului Beiug, cu respectarea legislafiei in
vigoare, va avea urmltoarea componenfd:
1. ....
"- presedintele comisiei;
2. ....
.- secretarul comisiei;
3. ....
.- membru.
Art.2 Pe data adopt[rii prezentei hotdrdri se revocl H.C.L. nr. 108/31.10.2011 privind
constituirea unei comisii speciale pentru sprijinirea Si indrumarea asocialiilor de proprietari din
municipiul BeiuE.
Art. 3 Cu ducerea la indetrrlinire se incredinleazd Primarul municipiului Beiug care va
asigura indeplinirea formalitdfilor legale.
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