
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                              
S.T. 501/02.07.2019                                                                                                          
 
                    
    

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

constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor, 
stabilirea numărului membrilor, structurii pe specialităţi şi atribuţiile acesteia 

 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. S.T. 500/02.07.2019 al Secretarului 
Sectorului 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 
Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000; 

În considerarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe 
sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate 
foştilor proprietari, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2008; 

Ţinând cont de dispoziţiile Art. 14 din normele metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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 Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  
 Art. I. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 
privind constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a 
locuinţelor, stabilirea numărului membrilor, structurii pe specialităţi şi atribuţiile acesteia, se 
înlocuieşte cu Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                      
nr. 149/14.07.2016, rămân neschimbate. 

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Reglementare și 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: 
 
 



 
          ANEXĂ   

                                                                                        la H.C.L. Sector 6 nr. ……/…………… 
 
 
 

COMPONENŢA COMISIEI SOCIALE DE ANALIZĂ A CERERILOR 
DE LOCUINŢE ŞI REPARTIZARE A LOCUINŢELOR 

 
 

1. Se constituie Comisia Socială de analiză a cererilor de locuinţe şi repartizare a 
locuinţelor, cu un număr de 13 membri, după cum urmează: 
 
     
PREŞEDINTE: Primarul Sectorului 6 
 
MEMBRI:  Viceprimarul Sectorului 6 

Secretarul Sectorului 6 
Reprezentant D.G.A.S.P.C. Sector 6 
Reprezentant Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ 
Reprezentant D.A.F.L. Sector 6 

 
Consilieri Locali 
 
Ungureanu Marius Ionel 
Fășie Mariana Camelia 
Puşcaş Ionel 
…………………. (Consiliul Local va face o nominalizare în locul 

domnului Luchian Florin) 
Petcu Sorin  
Pană Traian 
Al Tawayah Angelica 

 
 
 2. Secretariatul Comisiei va fi asigurat de personal din cadrul Serviciului Reglementare 
şi Repartizare Spaţii Locative. 
 3. Nominalizarea membrilor Comisiei sociale, ce fac parte din aparatul de specialitate al 
Primarului Sectorului 6 şi din structurile subordonate Consiliului Local, se va face prin 
Dispoziţie a Primarului Sectorului 6, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Normele 
metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 



 

 

________________________________________________________________________________________ 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. S.T. 500/02.07.2019 al 

Secretarului Sectorului 6, în considerarea prevederilor art. 43 din Legea                   

nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. (21) şi (30) din normele metodologice de aplicare a Legii                   

nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, ale art. (2) din 

O.U.G. nr. 74/2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2008, 

precum şi de cele ale art. (14) din normele metodologice de aplicare a Legii                   

nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, supun 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 analiză a 

cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor, stabilirea numărului membrilor, 

structurii pe specialităţi şi atribuţiile acesteia, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 
 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
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S.T. 500/02.07.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Având în vedere modificările survenite în componenţa Consiliului Local al             

Sectorului 6 datorate vacantării postului de consilier local al domnului Luchian 

Florin; 

Ţinând cont de dispoziţiile Art. 14 din normele metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare, propun Consiliului Local al Sectorului 6, spre dezbatere 

şi aprobare, proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind constituirea Comisiei Sociale de analiză a 

cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor, stabilirea numărului membrilor, 

structurii pe specialităţi şi atribuţiile acesteia. 

 

SECRETAR, 

 

 

Demirel Spiridon 

 

 

 

 


