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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele 

indreptatite sa primeasca o locuinta din fondul locativ de stat al municipiului 

Alexandria in anul 2018 

 

        In conformitate cu prevederile art. 30 din HGR nr. 1275/2000 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 

114/1996 “In vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unei locuinte cu chirie 

din fondul locativ de stat, autoritatile administratiei publice locale vor asigura 

masurile necesare pentru luarea in evidenta a solicitarilor primite si analizarea 

acestora in comisiile sociale constituite la nivelul consiliului local.” 

        Prin HCL nr. 204 din 31 iulie 2017 au fost aprobate criteriile pentru repartizarea 

locuintelor din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2018 si 

constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat 

pentru intocmirea listei de prioritati. 

       Comisia de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat a analizat 

dosarele depuse in vederea obtinerii unei locuinte din fondul locativ de stat, a  

intocmit lista de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte din fondul 

locativ de stat, care, conform prevederilor art.21, alin.(2) din HG nr.1275/2001, va fi 

prezentata spre aprobare consiliului local.  

       Potrivit art.30, alin(5) coroborat cu art.21, alin (2) din HG nr.1275/2000 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 

locuintei nr. 114/1996, dupa aprobare listele vor fi date publicitatii prin afisare la 

sediul Primariei municipiului Alexandria. 

       In conformitate cu prevederile art. 45, alin(6) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

propun elaborarea de catre Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat a unui 

proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele 

indreptatite sa primeasca o locuinta din fondul locativ de stat al municipiului 

Alexandria in anul 2018, proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga 

documentatie sa fie supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului 

Alexandria. 
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