MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 337/20.07.2015

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Aurora Doina Chichinete

HOTĂRÂRE
privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj
în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi
la repartizarea de locuinţe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2016, conform Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate
întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative;
Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6;
Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare
a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000;
Ţinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea
fondului de locuinte sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmeaza a fi evacuaţi din locuinţele
retrocedate foştilor proprietari, modificată şi completată prin Legea nr. 84/2008 şi Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2008;
În temeiul art. 45 alin. (1), şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă condiţiile şi criteriile de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe,
aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2016, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
74/2007.
(2) Criteriile şi condiţiile menţionate mai sus sunt conţinute de Anexele nr.1 şi 2, ce fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(3) La intrarea în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.
156/2013.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă şi
Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija
Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
SECRETAR,
Aurora Doina Chichinete
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