
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte : aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor de sprijin pentru anul 
2020 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte 
de sprijin pentru intocmirea listei de prioritati

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa ordinara, 
având în vedere :

-referatul de aprobare nr. 4336/19.02.2020 a Primarului municipiului Alexandria ;
-raportul de specialitate nr. 4337/19.02.2020 al Directiei Patrimoniu si al Directiei Juridic 

Comercial;
-avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local a 

municipiului Alexandria;
-prevederile art. 2, lit.(fˆ1) şi Cap.VIIˆ1, din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 129, alin. (2), lit. “c”, alin.(7), lit.”q” si alin.8, lit.”b” din O.U.G. 

nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art.  139, alin.(3), lit.”g” si alin.(6) şi ale art. 196, alin. (1), lit. “a” 

din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 - Se aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor de sprijin pentru anul 2020, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă componenţa comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe de sprijin
care va întocmi lista de priorităţi pentru anul 2020, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 
instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria și compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei 
Municipiului Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ :
Consilier,      SECRETAR GENERAL,

Curea Gina Georgeta Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr. 73 din 27 februarie 2020



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 4336/19.02.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru 
repartizarea locuinţelor de sprijin pentru anul 2020 din municipiul Alexandria şi 
constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte de sprijin pentru 
intocmirea listei de prioritati

La Primaria Municipiului Alexandria sunt inregistrate 5 solicitari de locuinte 
de sprijin. 

In vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unei locuinte de sprijin, 
autoritatile administratiei publice locale vor stabili masurile necesare pentru 
luarea in evidenta si pentru analiza solicitarilor primite. In acest scop prin se 
vor constitui comisii de analiza a solicitarilor de locuinte de sprijin şi se vor 
stabili criteriile in baza carora se repartizeaza locuintele de sprijin.

In conformitate cu prevederile art. 56ˆ2 din Legea privind locuinţele nr. 
114/1996, republicata, “locuintele de sprijin se repartizeaza de catre 
autoritatile administratiei locale,… pe baza criteriilor stabilite anual prin 
hotarare a consiliului local”

Având în vedere cele menţionate mai sus, în conformitate cu prevederile 
art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, 
propun elaborarea de către Direcția Patrimoniu a unui proiect de hotărâre cu 
privire aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor de sprijin pentru 
anul 2020 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiza a 
solicitarilor de locuinte de sprijin pentru intocmirea listei de prioritati, proiect 
de hotarare care, impreuna cu intreaga documentatie sa fie supus spre 
dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

P R I M A R ,
VICTOR DRĂGUŞIN



JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Directia Patrimoniu
Directia Juridic, Comercial
Nr. 4337/ 19.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor 
de sprijin pentru anul 2020 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiza a 
solicitarilor de locuinte de sprijin pentru intocmirea listei de prioritati

Prin referatul de aprobare nr. 4336/19.02.2020 Primarul Municipiului Alexandria, 
propune întocmirea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor pentru 
repartizarea locuinţelor de sprijin pentru anul 2020 din municipiul Alexandria şi constituirea 
comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte de sprijin pentru intocmirea listei de prioritati.

1.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

La Primaria Municipiului Alexandria sunt inregistrate 5 solicitari de locuinte de sprijin. 
In vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unei locuinte de sprijin, autoritatile 

administratiei publice locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si pentru 
analiza solicitarilor primite. In acest scop prin se vor constitui comisii de analiza a solicitarilor 
de locuinte de sprijin şi se vor stabili criteriile in baza carora se repartizeaza locuintele de 
sprijin.

In conformitate cu prevederile art. 56ˆ2 din Legea privind locuinţele nr. 114/1996, 
republicata, “locuintele de sprijin se repartizeaza de catre autoritatile administratiei locale,… 
pe baza criteriilor stabilite anual prin hotarare a consiliului local”

Prin implementarea acestui proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru 
repartizarea locuintelor de sprijin din municipiul Alexandria si constituirea comisiei  de 
analiza a solicitarilor de locuinte de sprijin pentru intocmirea listei de prioritati, se va urmari 
conform legislatiei in vigoare, rezolvarea situatiei locative a solicitantilor cu probleme 
deosebite.

2.LEGALITATEA PROIECTULUI

Susţinerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentată pe 
prevederile următoarelor acte normative:

-Legea nr.114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ

Avand în vedere cele expuse, în conformitate cu O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ, s-a intocmit prezentul raport de specialitate privind aprobarea criteriilor 



pentru repartizarea locuinţelor de sprijin pentru anul 2020 din municipiul Alexandria şi 
constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte de sprijin pentru intocmirea listei 
de prioritati care, impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului local al Municipiului Alexandria. 

DIRECTOR, DIRECTOR,
Directia  Patrimoniu                                              Directia Juridic, Comercial                                                                           

Dumitru Oprea                                                          Postumia Chesnoiu   

Intocmit,
V. Ovedenie         



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL                                                                     Anexa nr.1 la HCL

Nr.1din 27 februarie 2020

CRITERII
privind repartizarea locuintelor de sprijin din

municipiul Alexandria

1. Tineri casatoriti care au fiecare varsta de pana la 35 ani ____________________________10

2. Tineri proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit varsta de 18 ani_______ 15

3. Persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii si vaduvele de razboi____________________7

5. Beneficiarii prevederilor Legii nr.42/1990, republicata si a 

Decretului Lege nr.118/1990, republicat____________________________________________5

6. Alte persoane indreptatite _____________________________________________________5  

7. Nr. copii in intretinere (pentru fiecare copil)_______________________________________1

8. Starea de sanatate (boli profesionale, boli cronice, boli contagioase, etc.)_______________2

9. Vechimea cererii – pentru fiecare an calendaristic de vechime a cererii________________ 1

10. Persoane din adapost _______________________________________________________15

In cazul in care o persoana sau o familie se regaseste in mai multe situatii din cele 
mentionate, punctele se cumuleaza.

Nu pot beneficia de locuinte sociale, persoanele sau familiile care:
- detin in proprietate o locuinta;
- detin, in calitate de chirias, o alta locuinta din fondul locativ de stat.
In caz de baraj, departajarea se va face in functie de criteriile privind numarul de persoane, 

persoanele din adapost, vechimea cererii.  

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER,

Curea Gina Georgeta



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL  LOCAL       Anexa nr. 2 la Hotărârea 

nr. 73/ 27 februarie 2020

C O M I S I A
de analiză a solicitărilor de locuinţe de sprijin şi întocmirea listei de priorităţi

Nr.
crt. Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie
1. Augustin Ioan Viceprimar Preşedinte
2. Streinu Marius Consilier local Membru
3. Ghicica Maria Consilier local Membru
4. Brosteanu Andreea Consilier local Membru
5. Florea Laurentiu Consilier local Membru
6. Cocovean Maria Consilier juridic Membru
7. Dumitru Oprea Director

Directia Patrimoniu
Membru

8. Costache Niculina Referent
Compartiment Fond locativ

Secretar

NOTA - Secretarul nu are drept de vot.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,

Curea Gina Georgeta


