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RAPORT  DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele 
indreptatite sa primeasca o locuinta sociala din municipiul Alexandria in anul 2019 

 
 
         Prin Expunerea de motive nr.22941 din 17.10.2018 Primarul Municipiului 
Alexandria, propune proiectul de hotarare cu privire la aprobarea listei de 
prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca o locuinta sociala din municipiul 
Alexandria in anul 2019. 
 
           1.- Necesitatea si oportunitatea proiectului 
 
         Primaria Municipiului Alexandria a inregistrat foarte multe cereri pentru 
obtinerea de locuinte sociale. 
         In vederea analizarii cererilor, conform prevederilor art.21, alin.(1) din HG 
nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, a fost adoptata HCL 
nr.207/30.07.2018 prin care s-au aprobat criteriile pentru repartizarea locuintelor 
sociale pe anul 2019 din municipiul Alexandria si s-a constituit comisia de analiza a 
solicitarilor de locuinte sociale pentru intocmirea listei de prioritati. 
          Potrivit art.21, alin (2) din HG nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 
114/1996, “comisiile constituite vor analiza pana la data de 1 noiembrie a anului 
in curs cererile pentru locuintele sociale si vor prezenta spre aprobare consiliilor 
locale lista cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul urmator o 
locuinta sociala, in ordinea de prioritate stabilita.”   
        Comisia a analizat, in baza criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale, 
dosarele depuse si a incheiat Procesul-verbal nr.22745/16.10.2018 privind 



analizarea dosarelor si intocmirea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 
primeasca o locuinta sociala.             
         Lista de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca o locuinta sociala 
va fi supusa spre aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria si, dupa 
aprobare, va fi data publicitatii prin afisare la sediul Primariei municipiului 
Alexandria. 
 
           2.- Legalitatea proiectului    
          Sustinerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentata 
de prevederile urmatoarelor acte normative si administrative: 
         -Legea nr.114/1996 a locuintei, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
         -HGR nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996. 
         -Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
         -HCL nr.207/30.07.2018 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea 
locuintelor sociale pentru anul 2019 din municipiul Alexandria si constituirea 
comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale pentru intocmirea listei de 
prioritati; 
         -Procesul verbal nr. 22745/16.10.2018 al Comisiei de analiza a solicitarilor de 
locuinte sociale si intocmirea listei de prioritati. 
 
          Avand in vedere cele expuse, in conformitate cu prevederile Legii 
nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, s-a intocmit prezentul raport de specialitate privind 
aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca o locuinta 
sociala din municipiul Alexandria in anul 2019 care, impreuna cu intreaga 
documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 
municipiului Alexandria. 
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