
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                             AVIZEAZǍ 
S.T.: 192/05.04.2018                                                                                  pentru legalitate 
                                                                                                              Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                                   Demirel Spiridon 
                               

HOTĂRÂRE 
de  modificare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind 

consitituirea Comisiei Sociale de analizare a cererilor de locuinţă şi aprobarea structurii pe 
specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acestora, cu modificările și completările 

ulterioare 

 
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi 

Repartizare Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local al 

Sectorului 6; 
Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, de cele ale art. 135 și    
urm. din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 149/14.07.2016 
privind constituirea Comisiei Sociale de analizare a cererilor de locuinţă şi aprobarea structurii 
pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acestora, modificată și completată prin 
Hotărârile Consiliului Local Sector 6 nr. 135/25.05.2017, 167/20.07.20017 și 168/20.07.2017, 
precum şi de Dispoziţiile Primarului Sectorului 6 nr. 2167/26.07.2016, 2867/15.11.2016 și 
2416/18.10.2017;  
 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. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind 
constituirea Comisiei Sociale de analizare a cererilor de locuinţă şi aprobarea structurii pe 
specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acestora, cu modificările și completările 
ulterioare se modifică astfel încât „Art. 11” va avea următorul conţinut: 

„Art. 11. (1) Indemnizaţia va fi de 360 lei brut/şedinţă pentru fiecare membru al 
Comisiei, fără a putea depăşi 1080 lei brut/lună indiferent de numărul şedinţelor. Plata se va face 
numai în lunile în care Comisia se întruneşte în cel puţin o şedinţă. Plata se va face pentru 
fiecare membru în baza documentelor ce atestă prezenţa, absenţa de la şedinţe atrăgând 
diminuarea corespunzătoare a indemnizaţiei.  
 (2) Sumele necesare plăţii indemnizaţiei se asigură de la bugetul local.”  

Art. 2. Celelalte dispoziţii ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                      
nr. 149/14.07.2016, modificată și completată, rămân neschimbate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Economic, 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, 
                                                                                                                   
 
 Nr.:                                                                                                          Demirel Spiridon 
Data: 



 
     
 

 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Reglementare şi 
Repartizare Spaţii Locative, ţinând seama de prevederile art. 135 și urm. din Codul 
Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare, 
de cele ale Hotărârii Consiliului Local nr. 149/14.07.2016, modificată și 
completată, supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  
nr. 149/14.07.2016 privind constituirea Comisiei Sociale de analizare a cererilor 
de locuinţă şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi 
atribuţiilor acestora, modificată și completată. 
 
 
 
 

 
PRIMAR, 

 
Gabriel Mutu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Serviciul  Reglementare  și  
Repartizare Spaţii Locative 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
 

Comisia socială de analizare a cererilor de locuinţe şi repartizarea locuinţelor s-a 
constituit, cu respectarea dispoziţiilor conţinute de legislaţia în vigoare în materie 
locativă, prin Hotarârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr.  149/2016. Ulterior, prin 
Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 135/2017 și 168/20.07.2017, s-a aprobat 
modificarea Hotărârii nr. 149/2016, in sensul că  activitatea membrilor Comisie Sociale 
astfel constituită, să fie remunerată, prin acordarea unei indeminzaţii stabilită în funcţie 
de prezenţa la lucrările Comisiei, în condiţiile reglementate de cele două noi acte 
normative.  

Prin aplicarea, după data de 01.01.2018, a  dipozițiilor legale conținute de 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 179/2017, prin care se aduc modificări în materie 
fiscala, cu referire în special la cele aplicabile TITLULUI V ”Contribuţii sociale 
obligatorii”, art. 135 și urm. din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 227/2015, 
modificată și completată, suma neta ce revine membrilor Comisiei din indemnizația de 
ședință s-a diminuat corespunzător aplicării noilor cote la contribuțiile sociale.  

În aceste condiții, pentru a menține valoarea netă a indemnizației la nivelul 
anterior introducerii noilor reglementări fiscale este necesară o majorare a cuantumului 
brut al indemnizației de la 300 de lei la 360 de lei/ședință. 

Având în vedere aspectele menționate, vă rugăm să dispuneţi cu privire la  
propunerea ca ”art. 11” din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/2016, așa 
cum a fost modificată și completată ulterior, să suporte o nouă modificare în sensul celor 
arătate mai sus. 

   
 
 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
Marinela Popovici 

 
 
 
 

 
 


