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RAPORT DE SPECIALITATE 

               la proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor 
sociale pentru anul 2019 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiză a 
solicitărilor de locuinţe sociale pentru întocmirea listei de priorităţi 
 
 
     Prin expunerea de motive nr. 15307/12.07.2018 Primarul Municipiului Alexandria, 
propune întocmirea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor pentru 
repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2019 din municipiul Alexandria şi constituirea 
comisiei  de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale pentru întocmirea listei de priorităţi. 
 

     1.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
 
      La nivelul Municipiului Alexandria sunt foarte multe solicitari de locuinţe sociale.                 
     Conform legislaţiei în vigoare, locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile 
administraţiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de 
acestea, conform art. 42 şi art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
     În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea acestui tip de locuinţe, se impune 
luarea măsurilor necesare pentru analizarea solicitărilor primite, soluţionarea acestora, 
precum şi evidenţa lor. In acest sens se va constitui o comisie de analiză a solicitărilor care în 
urma analizării dosarelor va întocmi o listă de priorităţi.     
      Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor 
Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996,  
constituirea acestei comisii precum şi criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale vor fi 
supuse spre aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.      
      Prin implementarea acestui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor pentru 
repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei  de analiză 
a solicitărilor de locuinţe sociale pentru întocmirea listei de priorităţi, se va urmări conform 
legislaţiei în vigoare, rezolvarea situaţiei locative a solicitanţilor 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; 



         -HGR nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996. 
         -Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
      Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a 
întocmit prezentul raport de specialitate privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea 
locuinţelor sociale pentru anul 2019 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei  de 
analiză a solicitărilor de locuinţe sociale pentru întocmirea listei de priorităţi care, împreună 
cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al 
Municipiului Alexandria.  
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