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   Priveste: aprobarea listei de priorități cu persoanele îndreptățite să primească locuințe din fondul locativ de 

stat al municipiului Alexandria în anul 2022 
 

         Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în sedinta ordinară, având în vedere: 
           - referatul de aprobare nr.25447/21.10.2021 al Primarului Municipiului Alexandria; 
           - raportul de specialitate nr.25450/21.10.2021 al Direcției Patrimoniu si Direcției Juridic Comercial; 
           - avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria; 
           - prevederile H.C.L. nr.66/29.03.2021 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din 
fondul locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2022 și constituirea comisiei de analiză a                                    
solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorități; 
           - prevederile H.C.L. nr.206/18.08.2021 privind modificarea și completarea anexei nr.1 la HCL nr. 
66/29.03.2021 cu privire la  aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat al 
municipiul Alexandria pentru anul 2022  şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul 
locativ de stat pentru întocmirea listei de priorităţi 
           - Procesul verbal nr.25359/20.10.2021 al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de 
stat;     
           - prevederile art.30, alin.(5) coroborat cu art.21, alin.(2) din HG nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinîei nr.114/1996, republicată;  
        - prevederile art. 129, alin. (1) si (2), lit.”c”, din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ; 
         În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (3), lit.”g” si alin.(6) şi ale art. 196 alin. (1), lit.”a” din din O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;  

 

H O T A R A S T E : 
 
      Art.1.- Se aprobă lista de priorități cu persoanele îndreptățite să primească  locuințe din fondul locativ de 
stat al municipiului Alexandria în anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.- Se împuterniceste Primarul municipiului Alexandria să repartizeze unitățile locative și să semneze 
contractul de închiriere cu persoanele îndreptățite să beneficieze de locuințe din fondul locativ de stat. 
      Art.3.-  Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria si 
compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în 
aplicare.   
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