
        
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                          AVIZEAZǍ 
S.T.: 329/29.05.2018                                                                pentru legalitate 
                                                                                           Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                Demirel Spiridon 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale, în conformitate  

cu dispozițiile Legii nr. 114/1996 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 
Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al 
Sectorului 6; 

În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată în 
decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele     
nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările și 
completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. 292/23.11.2017 privind aprobarea  listelor cu ordinea de prioritate 
a solicitanților îndreptățiți să primească locuințe sociale, fond de stat sau locuințe 
de necesitate, în baza Legii nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2018; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă repartizarea unei locuințe sociale, apartament cu 4 (patru) 
camere, beneficiar Tudor Daniela, având familia compusă din 6 membri (soț, soție 
și 4 copii), solicitantă aflată pe poziția 1 în lista cu ordinea de prioritate aprobată 
pentru anul 2018, la structura 4 camere, locuință socială. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanțele judecătorești 
competente. 

Art. 3. (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 
                         Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                              Demirel Spiridon 
Nr.: 
Data: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 
 
 
 Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Reglementare şi 
Repartizare Spaţii Locative, ţinând seama de prevederile art. 43 din Legea            
nr. 114/1996 și de cele ale art. 22 din normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului         
nr. 1275/2000, cu modificările şi completările ulterioare, supunem spre dezbatere 
și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea repartizării unei locuințe sociale, în conformitate cu dispozițiile Legii 
locuinței nr. 114/1996. 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Serviciul Reglementare şi 
Repartizare Spaţii Locative 

 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 21, alin. 2 şi art. 30, alin. 5 din Normele Metodologice 
pentru punerea în aplicare a Legii locuinței nr.114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.1275/2000 cu respectarea dispoziţiilor conţinute de Hotărârea Consiliului Local al sectorului 
6 nr. 186/31.08.2017, Comisia Socială, constituită în cadrul Primăriei Sector 6, a analizat 
cererile de locuinţe depuse în temeiul Legii nr.114/1996 şi a întocmit, pentru anul 2018 listele cu 
ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă, liste care au fost aprobate 
de Consiliului Local, prin Hotărârea nr. 292/23.11.2018.  
 În data de, 03.05.2018,  prin adresa nr. 23826, înregistrată la Primăria Sectorului 6 sub 
nr. 17393/20260/08.05.2018, Administrația Fondului Imobiliar a transmis spre repartizare un 
apartament cu 4 (patru) camera, având regimul juridic de locuință social. 
 Comisia Socială, ținând cont de ordinea de prioriatate din lista aprobată de Consiliul 
Local pentru anul 2018 și de structura locuinței comunicată disponibilă a analizat situația 
doamnei Toader Daniela, solicitantă ce are dosar înregistrat sub nr. 7220/04.03.2011 și figurează 
pe poziția 1 la structura 4 camere, locuințe sociale.   
 Familia doamnei Toader este compusă din 6 persoane (soț, soție și 4 copii),  astfel încât 
norma locativă este asigurată, conform Anexei 1, lit. A la Legea nr. 114/1996, de un apartament 
cu 4 camere (cum, de altfel, a și solicitat titulara de dosar). Din analizarea documentelor anexate 
la dosar s-a constata că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 48 din Legea nr. 114/1996, 
respectiv de Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 186/2017,  fapt pentru 
care Comisia a aprobat ca beneficiară a repartiției pentru locuința respectivă să fie familia 
Toader Daniela. 
 
 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
Marinela Popovici 


