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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces 
la locuintele destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in 

municipiul Alexandria  

 
         Potrivit articolului nr.15 alin.(1)  din Hotararea de Guvern nr. 962/2001 “actualizata” 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr 
152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, actualizata si republicata cu 
modificarile ulterioare, “In urma analizarii cererilor de locuinte pentru tineri, destinate 
inchirierii, inclusiv cele construite si destinate inchirierii in mod exclusiv tinerilor specialisti din 
invatamant si din sanatate, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale ale comunelor, 
oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliilor judetene, 
Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau conducatorilor autoritatilor administratiei 
publice centrale din domeniul invatamantului ori din domeniul sanatatii, dupa caz, lista 
solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii,”. 
        Prin HCL nr.352/28.11.2018 s-a aprobat structura pe specialitati a membrilor comisiei 
sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte destinate inchirierii in mod exclusiv unor 
tineri soecialisti din sanatate in Municipiul Alexandria si intocmirea listei de prioritati, iar 
componenta membrilor a fost constituita prin Dispozitia Primarului nr. 2176/07 decembrie 
2018.  
       Comisia sociala a analizat dosarele in vederea obtinerii unei locuinte destinate inchirierii in 
mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate si a incheiat Procesul – verbal nr. 
29447/18.12.2018 privind analizarea dosarelor si intocmirea listei de prioritati cu persoanele 
indreptatite sa primeasca locuinte destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din 
sanatate.           
       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 
Directia Patrimoniu a unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu 
solicitantii care au acces la locuintele destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti 
din sanatate, in municipiul Alexandria, proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga 
documentatie sa fie supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria. 
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