ROMÂNIA
COMUNA ŞIMAND

HOTĂRÂREA NR.4
DIN 09.01.2019
privind aprobarea înființării unei comisii speciale de analiză și verificare a modului
de punere în aplicare a prevederilor HCL nr. 54/31.07.2018 a Consiliului local al
comunei Şimand de către Comisia de analiză constituită conform HCL nr. 53/
31.07.2018 a Consiliului Local al comunei Şimand
data
-

-

-

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţa sa ordinară, din
de 09.01.2019,
Având în vedere:
expunerea de motive a consilierului local Bogdan Petru;
prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996;
prevederile HCL nr. 53/ 31.07.2018 a Consiliului Local al comunei Şimand privind
aprobarea constituirii comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ
administrat de către Primăria comunei Şimand.
prevederile HCL nr. 54 / 31.07.2018 a Consiliului Local al comunei Şimand privind
aprobarea sesiunii de depunere a dosarelor şi a criteriilor de eligibilitate şi de
selecţie, prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de repartizare spre închirirere a locuinţelor din fondul localiv administrat de
Primăria comunei Şimand.
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Șimand;
prevederile art.54 alin. ( 7 ) din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publică
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
votul „pentru” a 9 consilieri din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 10 consilieri;

În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înființarea unei comisii speciale de analiză și verificare a modului
de punere în aplicare a prevederilor HCL nr. 54/31.07.2018 a Consiliului local al comunei
Şimand privind aprobarea sesiunii de depunere a dosarelor şi a criteriilor de eligibilitate şi
de selecţie, prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor
de repartizare spre închirirere a locuinţelor din fondul localiv administrat de Primăria
comunei Şimand, de către Comisia de analiză constituită conform HCL nr. 53/ 31.07.2018
a Consiliului Local al comunei Şimand.
Art.2. În cuprinsul prezentei HCL, prin comisie specială de analiză şi verificare se
întelege comisia înfiinţată în baza prevederilor art. 54 alin.( 7 ) din Legea nr. 215/2001,
privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
iar prin comisie de analiză se înţelege comisia înfiinţată prin HCL nr. 53/ 31.07.2018 a
Consiliului Local al comunei Şimand.

Art. 3. Componenţa comisiei specială de analiză și verificare va fi aprobată prin HCL a
Consiliului local al comunei Şimand şi îşi va desfăşura activitatea pe o perioadă de 90 zile
calendaristice, calculate de la data primirii documentelor menţionate la art. 6 de mai jos.
Art.4. Obiectivul comisiei speciale de analiză și verificare este acela de analizare și
verificare a modului de punere în aplicare, de către Comisia de analiză înfiinţată prin HCL
nr. 53/ 31.07.2018 a Consiliului Local al comunei Şimand, a prevederilor HCL nr.
54/31.07.2018 a Consiliului Local al comunei Şimand şi a legislaţiei aferente.
Art. 5. Înfiinţarea comisiei de analiză şi verificare se face ca urmare a aspectelor
constatate cu ocazia iniţierii proiectului de HCL privind aprobarea listei finale de priorităţi
privind soluţionarea cererilor în vederea repartizării prin închiriere a locuinţelor din fondul
locativ administrat de Primăria comunei Şimand, în cadrul şedinţei ordinare din data de
31.10.2018, consemnate în procesul verbal aferent acestei şedinţe la pag. 6 - 8, a
aspectelor constatate cu ocazia reiniţierii acestui proiect de HCL, în cadrul şedinţei ordinare
din data de 28.11.2018, consemnate în procesul verbal aferent acestei şedinţe la pag. 4 - 6
şi a celor consemnate în procesul verbal nr. 5415/18.12.2018 întocmit de către comisia de
analiză şi anexat la acelaşi proiect de hotărâre repus pe ordinea de zi , pentru a 3 - a oară
consecutiv , la data de 28.12.2018.
Art. 6. Pentru punerea în aplicare a prezentei HCL se va proceda astfel:
- secretarul comisiei de analiză înfiinţată prin HCL nr. 53/ 31.07.2018, în termen de maxim 5
zile lucrătoare de la data aprobării prin HCL a componenţei comisiei de analiză şi verificare, va
preda către secretarul comisiei speciale de analiză și verificare, sub semnătură şi pe bază de
proces verbal, copii certificate, conform cu originalul, după toate documentele care au fost
depuse la dosarele solicitanţilor, consideraţi de către comisia de analiză ca fiind eligibili sau
neeligibili inclusiv copia opisului conţinând documentele fiecărui dosar, al fiecărui solicitant.
- eventuale copii după anumite documente, existente la dosar dar omise a fi predate în
termenul prevăzut mai sus, se consideră că nu au existat la dosar la momentul predării
celorlalte copii ale documentelor şi orice solicitare/ intenţie de completare ulterioară, atrage
respingerea documentelor în cauză.
- la copiile documentelor predate, vor fi anexate şi copii, certificate conform cu originalul, după
registrul de intrări - iesiri al Primăriei Şimand din care să rezulte nr. / data înregistrării cererilor
depuse de către solicitanţi precum şi a eventualelor acte emise de Primăria comunei Şimand şi
depuse la dosare.
– secretarul comisiei speciale de analiză și verificare, va prezenta documentele în cauză,
comisiei înfiinţate în acest scop.
Art. 7. Comisia specială de analiză și verificare procedează după cum urmează:
– în perioada menţionată la art. 3 de mai sus, comisia specială de analiză şi verificare se
întruneşte ori de câte ori consideră necesar, la convocarea preşedintelui comisiei sau a cel
puţin a unui membru din comisie.
- analizează toate copiile documentelor depuse de către solicitanţi şi confruntă rezultatele
obţinute cu cele comunicate anterior, în scris, de către comisia de analiză.
- pentru copiile documentelor existente la dosarele depuse, atunci când consideră necesar,
poate solicita, în scris, anumite lămuriri , instituţiilor / comisiilor care au emis actele în cauză.
- membrii comisiei speciale de analiză şi verificare sunt obligati să păstreze, pe toată perioada
desfăsurării activitatii comisiei, confidenţialitatea informaţiilor obţinute din documentele
analizate / verificate.
- dacă comisia consideră că anumite aspecte constatate, depăşesc pregătirea / competenţa
profesională a membrilor care fac parte din comisie, pentru lămurirea acestora, poate solicita,
în scris, un punct de vedere Prefecturii judeţului Arad - Serviciului juridic şi contencios
administrativ, avocatului care are relaţii contractuale cu Primăria comunei Şimand,

preşedintelui comisiei de analiză înfiinţată conform HCL nr. 53/31.07.2018 sau altor instituţii
ale statului român.
- corespondenţa primită de la anumite instituţii, pe adresa Primăriei comunei Şimand, pentru
comisia de analiză şi verificare, va fi predată, intactă şi sub semnătură, către secretarul
acestei comisii, în termenul cel mai scurt posibil de la data primirii acesteia.
- toate documentele întocmite de comisie vor fi semnate de către toţi membrii comisiei.
- membrii comisiei nu pot emite păreri personale şi nu pot cere consemnarea acestora în
anumite documente decât în cazul în care punctele de vedere sunt acoperite de legislaţia în
vigoare şi de documentele care pot să facă dovada veridicităţii acestora.
- concluziile rezultate în urma analizării şi verificării documentelor prezentate în copie, vor fi
consemnate intr - un raport scris în care se va face referire la fiecare document din dosarul
fiecărui solicitant, raport ce va fi prezentat spre aprobare, prin HCL, Consiliului local al comunei
Şimand, în cadrul şedinţei ordinare din luna premergătoare datei la care au expirat cele 90 de
zile.
- la raportul scris vor fi anexate toate documentele care au stat la baza concluziilor mentionate
în acesta.
Art. 8 Raportul scris aprobat prin HCL a Consiliului local al comunei Şimand va fi făcut public
prin postare pe pagina oficială a Primăriei comunei Şimand .
Art.9. Dacă urmare a solicitărilor scrise adresate unor instituţii, cu privire la trasmiterea unor
lămuriri, răspunsul acestora nu se încadrează în termenul de până la data prezentării
raportului scris, comisia specială de analiză și verificare poate solicita, spre aprobare, prin HCL,
Consiliului local al comunei Şimand, prelungirea termenului de desfăşurare a activităţii acestei
comisii, cu specificarea motivului pentru care se solicită aprobarea prelungirii.
Art. 10. De la data aprobării prezentei HCL şi până la data aprobării prin HCL, a raportului
scris al comisiei de analiză si verificare, comisia de analiză înfiinţată conform HCL nr.
53/31.07.2018 a Consiliului local al comunei Şimand, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6
de mai sus, nu mai intreprinde niciun demers în legătură cu prevederile HCL nr. 54 /
31.07.2018.
Art. 11. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Șimand şi se comunică la :
 Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ
 Secretarul Primăriei comunei Şimand
 Comisia de analiză din cadrul Primăriei comunei Şimand înfiinţată prin HCL nr. 53/
31.07.2018 a Consiliului Local al comunei Şimand.
Preşedinte de şedinţă,
Bodnariu Sorin

Avizat de legalitate,
Secretar Brîndaş Lavinia

