Serviciul Spaţiu locativ
şi cu altă destinaţie

RAPORT DE SPECIALITATE

Începând cu anul 2003, la Primăria sectorului 6, au fost înregistrate, conform dispoziţiilor art. 14
din H.G. nr. 962/2001, modificată şi completată, peste 5000 de cereri (dosare) pentru obţinerea de
locuinţe construite de A.N.L. în vederea închirierii tinerilor , cea mai mare parte dintre acestea fiind
depuse în perioada iulie 2006 - mai 2007.
Comisia Socială, constituită în cadrul Primăriei Sector 6, a analizat, în conformitate cu
prevederile art. 15, alin.2 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea
dispoziţiilor conţinute de Hotărârea Consiliului Local al sectorului 6 nr. 181/2006, aprobată cu
respectarea prevederilor art. 14, alin. 8 şi 9, din H.G. nr. 962/2001 completată şi modificată, dosarele
aflate în evidenţa instituţiei şi a întocmit, pentru anul 2009, lista privind ordinea de prioritate a
solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă. Lista constituie anexă la prezentul proiect de hotărâre
supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al sectorului 6.
Analizarea situaţiei solicitanţilor s-a făcut pe baza documentaţiei depusă de aceştia la dosar, cu
respectarea dispoziţiilor legale mai sus menţionate. Precizăm că, pentru a beneficia de corecta evaluare
(acordarea punctajului corespunzator) a situaţiei lor, persoanele care au depus dosare în vederea
obţinerii unei locuinţe în baza Legii nr. 152/1998 în perioada 2003-2005, aflate în evidenţa Serviciului
Spaţiu locativ şi cu altă destinaţie au fost invitate, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
să prezinte o serie de documente pentru actualizarea dosarului. Documentele necesare reverificării
situaţiei erau menţionate în respectivele invitaţii.
În şedinţa din data de 28.04.2009, Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat, prin Hotărârea nr.
82, listele privind ordinea de prioritate, întocmite pentru anul 2009. În conformitate cu dispoziţiile art.
15 alin. 4 din H.G. nr. 962/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi art. 2 din H.C.L.S.6 nr.
82/2009, solicitaţii au putut depune contestaţii în perioada 12.05.2009 – 20.05.2009 (inclusiv).
Contestaţiile au fost analizate şi soluţionate de Comisia Sociala, modificările survenite în ordinea de
prioritate ca urmare a soluţionării contestaţiilor urmând să se regăsească în Lista definitivă privind
ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă,în baza Legii nr. 152/1998 şi H.G.
nr. 962/2001
În lista privind ordinea de prioritate, nu vor fi incluşi solicitanţii în cazul cărora Comisia socială
a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a putea beneficia de o locuinţă în temeiul Legii
nr. 152/1998, modificată şi completată.

ŞEF SERVICIU,
Marinela Popovici

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Spaţiu locativ şi cu altă
destinaţie, ţinând seamă de prevederile “art.14” şi “art.15” din Hotărârea Guvernului
nr.962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea Legii nr.152/1998,
cu modificările şi completările ulterioare, supunem aprobării Consiliului Local, proiectul
de Hotărâre privind aprobare a listei definitive de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să
primească locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii, întocmită pentru anul 2009.

P R I M A R,
Cristian Constantin Poteraş
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei definitive privind ordinea de prioritate a solicitanţilor
îndreptăţiţi să primească locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii
de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, întocmită pentru anul 2009
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
specialitate întocmit de Serviciul Spaţiu locativ şi cu altă destinaţie;
Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi completată, ale art. 15 alin. 1, 3 şi 4 din
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 modificată şi completată, precum şi pe
cele ale Hotărârii Consiliului Local nr. 181/2006;
Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului
6;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. “n” din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se aprobă, lista definitivă privind ordinea de prioritate a solicitanţilor
îndreptăţiţi să primească locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, întocmită pentru anul 2009, conform Anexei
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .
ART. 2: Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor
de locuinţă şi Serviciul Spaţiu locativ şi cu altă destinaţie vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioana Mihaela Neacşu

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică
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Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 6, exercitând
atribuţiile conferite de art. 117 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiţiile
de legalitate pentru proiectul de hotărâre:
privind aprobarea listei definitive privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi
să primească locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii, întocmită pentru anul 2009
Art. 81(2) lit. „n”:
„Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti exercită, în principal,
următoarele atribuţii:
„n” – „contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură
protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile pentru
repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de
binefacere de interes local”;
În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 – „În exercitarea
atribuţiilor ce îi revin consiliului local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor
prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare
a consiliului cere o altă majoritate”.

SECRETAR,
Floricică Gheorghe

