
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: aprobarea structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale în vederea analizării
         solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii și întocmirea listei de

                             priorități

         Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară,
având în vedere:          
         -referatul de aprobare nr.1928/16.01.2023 al Primarului municipiului Alexandria ;
         -raportul  de specialitate  nr.  1930/16.01.2023 al  Direcției  Patrimoniu  si  Direcției  Juridic
Comercial;
        -avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local a municipiului
Alexandria;
          -prevederile art.14, alin.(5) din HGR nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale
pentru Locuințe, actualizată;
       - prevederile art. 129, alin. (14), din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,  cu
modificările și completările ulterioare;
    În  temeiul  prevederilor  art.  196 alin.  (1),  lit.”a”  şi  ale  art.  139 alin.  (3),  lit.”g” din  O.U.G.
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T A R A S T E :
 
          Art.1.- Se aprobă structura pe specialități a membrilor comisiei sociale în vederea analizării
solicitărilor de locuințe pentru tineri  destinate închirierii și întocmirea listei de priorități,  conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
         Art.2. Cu data prezentei își înceteaza aplicabilitatea prevederile HCL nr.19/29.01.2021.
         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  Primăriei  Municipiului
Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,
                    CONSILIER,                                                              SECRETAR GENERAL, 
                   Augustin Ioan                                                              Alexandru Răzvan Ceciu 
  

ALEXANDRIA 
Nr. 26 din 25  ianuarie 2023



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Nr. 1928 din 16.01.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor comisiei
sociale în vederea analizării solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii și

întocmirea listei de priorități 
         

         Solicitările de locuințe pentru tineri destinate închirierii, înregistrate în ordinea primirii
acestora,  vor  fi  analizate  de  către  o  comisie  socială,  comisie  care  va  întocmi  și  lista  de
priorități în vederea repartizării locuințelor.
         Structura pe specialități a membrilor comisiilor sociale se aprobă de Consiliul local, la
propunerea primarului, în conformitate cu prevederile art. 14, alin.(5) din HGR nr.962/2001
privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  punerea  în  aplicare  a  prevederilor  Legii
nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată.
         În acest sens, propun structura pe specialități a membrilor comisiei sociale astfel: jurist –
președinte, 3 profesori – membrii,  2 ingineri – membrii,  un pedolog – membru, precum si
secretarul comisiei – Costache Niculina, referent in cadrul Compartimentului Fond Locativ si
Asociatii de Proprietari, care nu are drept de vot. 
        În  acest  scop,  în  conformitate  cu  prevederile  art.  136,  alin.  (1)  din  O.U.G.
nr.57/03.07.2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,
propun  elaborarea  de  către  Direcția  Patrimoniu  a  unui  proiect  de  hotărâre  cu  privire  la
aprobarea  structurii  pe  specialități  a  membrilor  comisiei  sociale  în  vederea  analizării
solicitărilor  de  locuințe  pentru  tineri  destinate  închirierii  și  întocmirea  listei  de  priorități,
proiect de hotărâre care, împreună cu întreaga documentație, să fie supus spre dezbatere și
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăgușin



JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA PATRIMONIU
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr.1930/16.01.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale în
vederea analizării solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii și întocmirea listei de

priorități 

         Prin Referatul de aprobare nr. 1928/16.01.2023 Primarul municipiului Alexandria, propune
întocmirea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea structurii pe specialități a membrilor
comisiei sociale în vederea analizării solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii și
întocmirea listei de priorități.

          La nivelul Municipiului Alexandria sunt înregistrate  foarte multe  cereri  de locuințe
formulate de tineri cu vârsta de până în 35 ani.
          Potrivit prevederilor art.14, alin.(2) din HGR nr.962/2001 privind aprobarea Normelor
metodologice  pentru  punerea  în  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.152/1998  privind  înființarea
Agenției  Naționale  pentru  Locuințe,  actualizată,  solicitările  privind  repartizarea  de  locuințe
pentru tineri, destinate închirierii, se analizează de comisii sociale. 
          Structura pe specialități a membrilor comisiilor sociale se aprobă de Consiliul local, la
propunerea  primarului,  conform  prevederilor  art.  14,  alin.(5)  din  HGR  nr.962/2001  privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată. 
          Ținând cont de cele menționate mai sus, propunem structura pe specialități a membrilor
comisiei sociale evidențiată în anexa care face parte integrantă din hotărârea supusă analizei și
aprobării Consiliului Local.

           Susținerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentată pe prevederile
următoarelor acte normative :
         -Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
         -HGR nr.962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor  Legii  nr.  152/1998  privind  înființarea  Agenției  Naționale  pentru  Locuințe,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
       -O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările și completările
ulterioare;



          Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/03.07.2019
privind Codul Administrativ,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  s-a întocmit  prezentul
raport de specialitate privind aprobarea structurii pe specialități a  membrilor comisiei sociale în
vederea analizării solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii și întocmirea listei de
priorități  care,  împreuna  cu  întreaga  documentație  va  fi  supus  spre  dezbatere  și  aprobare
Consiliului local al municipiului Alexandria. 

                           
                Directia  Patrimoniu                                                     Directia Juridic, Comercial     
                      Dumitru Oprea                                                                  Postumia Chesnoiu        
                                                                                                                       
                                      
                                                                    

                                                                                                      

                                                                                                                              Intocmit,
                                                                                                                             V. Ovedenie         



MUNICIPIUL  ALEXANDRIA                                                               Anexa LA HCL
     CONSILIUL LOCAL                                                             Nr. 26 ./25 ianuarie 2023

C O M P O N E N Ț A
cu structura pe specialități a comisiei sociale în vederea analizării solicitărilor

de locuințe pentru tineri destinate închirierii și întocmirea
listei de priorităti

Nr.
Crt.

Profesia Funcția în comisie

1 Jurist presedinte
2 Pedolog membru
3 Profesor membru
4 Profesor membru
5 Profesor membru
6 Inginer membru
7 Inginer membru
8 Referent secretar

Nota: Secretarul nu are drept de vot.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONSILIER,

Augustin Ioan
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