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REFERAT  DE APROBARE 

 
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 

 
        În conformitate cu prevederile art. 30 din HGR nr. 1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 
114/1996 “În vederea soluționării cererilor privind repartizarea unei locuințe cu chirie 
din fondul locativ de stat, autoritățile administrației publice locale vor asigura 
măsurile necesare pentru luarea în evidență a solicitărilor primite și analizarea 
acestora în comisiile sociale constituite la nivelul consiliului local.” 
        Prin HCL nr. 66 din 29 martie 2021 au fost aprobate 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. 
       Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat a analizat 
dosarele depuse în vederea obținerii unei locuințe din fondul locativ de stat, a  
întocmit lista de priorități cu persoanele îndreptățite să primească locuințe din fondul 
locativ de stat, care, conform prevederilor art.21, alin.(2) din HG nr.1275/2000, va fi 
prezentată 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 în aplicare a prevederilor Legii 
locuinței nr. 114/1996, după aprobare, listele vor fi date publicității prin afișare la 
sediul Primăriei municipiului Alexandria. 
       În acest scop, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, propun elaborarea de către Direcția 
Patrimoniu a unui proiect 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, proiect de hotărâre care, împreună cu întreaga 
documentație să fie supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria. 
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