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RAPORT  DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cu persoanele 
îndreptățite să primească o locuință din fondul locativ de stat al municipiului 

Alexandria în anul 2022 
 
         Prin Referatul de aprobare nr.25447 din 21.10.2021 Primarul Municipiului 
Alexandria, propune proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea listei de 
priorități cu persoanele îndreptățite să primească o locuință din fondul locativ de 
stat al municipiului Alexandria în anul 2022. 
 
         Ținând cont de faptul că unele locuințe din fondul locativ pot deveni 
disponibile ca urmare a predării pe bază de proces – verbal, deces, părăsire de 
către titularii contractelor de închiriere sau a unor hotărâri judecătorești rămase 
definitive și irevocabile în care se dispune evacuarea titularilor rău platnici, se 
impune ocuparea acestora de persoane îndreptățite. 
         Conform prevederilor art.30 din HG 1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 
114/1996, a fost adoptată  HCL nr. 206 din 18 august 2021 prin care s-au aprobat 
criteriile pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat al municipiului 
Alexandria pentru anul 2022 și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de 
locuințe din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorități. 
         În conformitate cu prevederile art.21 alin.(2) din HG 1275/2000, comisia 
constituită trebuie să analizeze până la data de 1 noiembrie a anului în curs 
cererile pentru locuințe și va prezenta spre aprobare consiliului local lista 
cuprinzând solicitanții îndreptățiti să primească o locuință.          
         Comisia a analizat dosarele depuse în vederea obținerii unei locuințe din 
fondul locativ de stat și a incheiat Procesul-verbal nr.25359/20.10.2021 privind 
analizarea dosarelor și întocmirea listei de priorități cu persoanele îndreptățite să 
primească o locuință din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria în anul 
2022.  
         Lista de priorități cu persoanele îndreptățite să primească o locuință din 
fondul locativ de stat va fi supusa spre aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria. 



         După aprobare, listele vor fi date publicității prin afișare la sediul Primăriei 
municipiului Alexandria. 
 
          Susținerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentată 
de prevederile următoarelor acte normative si administrative: 
         -Legea nr.114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
         -HGR nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996; 
         -O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 
           - prevederile H.C.L. nr.66/29.03.2021 privind aprobarea criteriilor pentru 
repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria 
pentru anul 2022 și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din 
fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorități; 
           - prevederile H.C.L. nr.206/18.08.2021 privind modificarea și completarea 
anexei nr.1 la HCL nr. 66/29.03.2021 cu privire la  aprobarea criteriilor pentru 
repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat al municipiul Alexandria pentru 
anul 2022  şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul 
locativ de stat pentru întocmirea listei de priorităţi; 
          -Procesul verbal nr.25359/20.10.2021 al Comisiei de analiză a solicitărilor de 
locuințe din fondul locativ de stat. 
     
          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 listei de 
priorități cu persoanele îndreptățite să primească o locuință din fondul locativ de 
stat al municipiului Alexandria în anul 2022 care, împreună cu întreaga 
documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 
municipiului Alexandria. 
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