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 H O T Ă R Â R E 
Privind numirea Comisiei pentru  implementarea Programului naţional de 

sprijinire a construirii de locuinţe proprietate personală 
 

 
 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou  judetul  Timis, întrunit în şedinţă 
ordinară azi 12 iunie 2009, 

Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Fărcălău Ioan-primarul comunei 
şi raportul întocmit de doamna Berecici Iasmina-consilier juridic, prin care se propune 
Consiliului Local al comunei Peciu Nou să constituie Comisia în vederea 
implementării „Programului naţional de sprijinire a construirii de locuinţe proprietate 
personală”, 

Ţinând seama de Ordonanţa Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea 
Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, 
actualizată  

Având în vedere Ordinul comun al Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative şi Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 166/2007 
prin care au fost aprobate Normele Metodologice de aplicare şi implementare a 
Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, 

În temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.c alin.4 lit.d şi ale art. 46 alin.(2^1) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

                                               
 

H O T A R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1. (1) Se aprobă constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de 
subvenţii  pentru construirea  de locuinţe proprietate personală, cu urmatoarea 
componenta : 

- Miatov Viorica-secretar comună - Lidia- preşedinte 
- Berecici Iasmina- consilier juridic- secretar 
- Vancu Mihaela- viceprimar- membru 
- Şuta Rafaela-Betina- referent de specialitate- membru 
- Neculce Diana- Florina- refernt- membru 

(2). Comisia numită conform alin. (1), are următoarele atribuţii: 
a) să analizeze cererile de solicitare a subvenţiilor împreună cu documentele 
însoţitoare ; 
b) să întocmească listele cu solicitanţii de subvenţii declaraţi eligibili, în ordinea 
cronologică a depunerii cererilor; 
c) să declare solicitanţii de subvenţie eligibili sau neeligibili conform reglementărilor 
legale în vigoare; 
d) să afişeze la sediul Consiliului Local al comunei Peciu Nou   lista cu  solicitanţii                      
de subvenţii declaraţi eligibili ; 
e) să ia masurile necesare pentru arhivarea în bune condiţii a documentaţiilor 
necesare primirii subvenţiei; 
f) să solicite pentru fiecare beneficiar de subvenţie, la primirea efectivă a subvenţiei, 
următoarele categorii de documente: 



- o copie de pe procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru 
locuinţă; 

- un exemplar autentic sau o copie autentificată de pe procesul verbal de 
predare –primire a locuinţei; 

- un extras la zi al contului precizat în scrisoarea bancară depusă la primărie 
conform art. 4, alin. (1), lit. b) din Ordinul 166/2007           
g) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziţie a 
primarului comunei Peciu Nou  pentru a asigura implementarea Programului naţional 
de sprijinire a construcţiei de locuinţe proprietate personală. 

(3). Comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, în 
primele cinci zile ale fiecărei luni, pentru a analiza solicitările de subvenţii primite în 
luna anterioară. 

(4). La fiecare şedinţă, prin grija secretarului comisiei, se va întocmi 
câte un proces verbal în care se vor consemna dosarele care au fost analizate, 
deciziile care au fost adoptate precum şi orice alte dezbateri care au avut loc pe 
seama solicitărilor de subvenţii înregistrate. 
 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri, se comunică cu: 
-cetăţenii comunei Peciu Nou ,prin afişare; 
-d-na Berecici Iasmina, consiler juridic al Consilului Local Peciu Nou , şi ceilalţi 
membrii ai comisiei, 
- Instituţia Prefectului Judeţul Timiş, Direcţia Contencios-administrativ  şi controlul 
legalităţii actelor. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
TODOROV VLASTIMIR 
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RAPORT  
 
 
 
 

 Subsemnata Berecici Iasmina,consiler juridic al Consiului local al comunei 

Peciu Nou ,având în vedere faptul că  la sediul Primăriei Peciu Nou sunt înregistrate 

cereri cu privire la acordarea sprijinului de stat pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală iar prin OUG 51 /2006 a fost aprobat pogramului national 

privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala,prin care statul sprijină 

accesul la o locuinţă proprietate personală prin acordarea unei subvenţii de la 

bugetul de stat de 30% din valoarea locuinţei construite,subvenţia nu poate depăşi 

echivalentul în lei a 15.000 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de 

Banca Naţională a României pentru ziua în care s-a încheiat contractul de construire 

a locuinţei,iar conform ART. 4 din ordonanţă consiliile locale vor stabili masurile 

necesare pentru luarea in evidenta si analiza solicitarilor de subventii in conditiile 

prezentului program pentru constructiile de locuinte care se vor amplasa pe terenuri 

situate in raza administrativ-teritoriala in care isi exercita autoritatea,propun să 

adoptaţi o hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de subvenţii. 

 

 

Consilier Juridic  

Berecici Iasmina 


