
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                    PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                             
S.T. 519/27.10.2020         
 

HOTĂRÂRE 
privind constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a 

locuinţelor, stabilirea numărului membrilor, structurii pe specialități şi atribuţiilor acesteia 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20345/26.10.2020, întocmit de Serviciul 
Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
Luând în considerare dispoziţiile Legii privind locuinţele nr. 114/1996, republicată în 

decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1275/2000, pe cele ale 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 şi pe cele ale 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. 139 alin. (1), şi art. 166 alin. (2) lit. p)  din Ordonanța de Urgență                
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6 
   

HOTĂRĂŞTE: 
  
 Art. 1. Se constituie Comisia Socială de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a 
locuinţelor, se stabilește numărul membrilor, structura pe specialități şi atribuţiile acesteia, 
conform celor prevăzute în Anexele 1, respectiv 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2. (1) Indemnizația va fi de 360 lei brut/ședință pentru fiecare membru al Comisiei, 
fără a putea depăși 1080 lei brut/lună în cazul în care se țin mai multe ședințe într-o lună 
calendaristică. Plata se va face numai pentru ședințele în care Comisia se întrunește cu 
asigurarea cvorumului. Plata se va face pentru fiecare membru în baza documentelor ce atestă 
prezența la ședință/ședințe. 
 (2) Sumele necesare plății indemnizației se asigură de la bugetul local. 

Art. 3. De la data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 149/14.07.2016 
privind constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a 
locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi, a numărului membrilor şi atribuţiilor acesteia şi 
Hotărârile Consiliului Local nr. 135/25.05.2017, nr. 167/20.07.2017, nr.  168/20.07,2017 și               
nr. 101/24.05.2018 de modificare a acesteia. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică 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 General al Sectorului 6. 
             
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               AVIZEAZĂ 
                                                                                  pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 
                                                                                                   din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                             Secretarul General al Sectorului 6,                              
 
                                                                      
                                                                                            Demirel Spiridon                                             
    
 
Nr.:  
Data: 



    ANEXA NR. 1 

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 …….. membri, cu următoarele specializări: 
 
Aparatul de specialitate al Primarului     
 
PREȘEDINTE:  Primarul Sectorului 6 
 
MEMBRI:  Viceprimarul Sectorului 6 

Secretarul General al 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 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

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 și 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. 962/2001, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 
 
 
 

 
 
 



ANEXA NR. 2 

la H.C.L. Sector 6 nr. 
___________ 

 
 

ATRIBUŢIILE COMISIEI SOCIALE: 
 

1. Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările 
și completările   ulterioare: 
1.1. Propune Consiliului, în vederea aprobării, condițiile de acces și criteriile de departajare prin 
punctaj în baza cărora se va efectua analizarea și evaluarea dosarelor depuse în vederea obținerii 
de locuințe; 
1.2. Analizează şi evaluează, în baza condițiilor de acces și criteriilor de ierarhizare aprobate de 
Consiliul Local, cererile de locuinţă depuse în temeiul Legii privind locuinţele nr. 114/1996; 
1.3. Prezintă spre aprobare, Consiliului Local, listele privind ordinea de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţă, liste întocmite în temeiul Legii nr. 114/1996 şi O.U.G. nr. 74/2007, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2008; 
1.4. Repartizează, solicitanților de locuință ce figurează în listele privind ordinea de prioritate, 
locuințele sociale, locuințele convenabile și locuințele de necesitate, nominalizate la dispoziția 
Primăriei Sectorului 6 de autorităţile competente (Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
Administraţia Fondului Imobiliar, etc.). 

2. Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 152/1998   privind înființarea   Agenției 
Naționale   pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare: 
2.1. Propune Consiliului Local, în vederea aprobării, criteriile de acces la locuințe și criteriile de 
ierarhizare prin punctaj, aplicabile la analizarea dosarelor depuse pentru obținerea de locuințe 
pentru tineri, destinate închirierii;  
2.2. Analizează cererile (dosarele) privind obţinerea de locuinţă, depuse în temeiul                      
Legii nr. 152/1998; 
2.3. În situaţiile prevăzute de lege, propune Consiliului Local, spre aprobare, listele privind 
ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă pentru tineri, destinate închirierii.                
De asemenea, propune Consiliului Local, spre aprobare, lista/listele de repartizare a locuinţelor 
pentru tineri, destinate închirierii: locuinţe noi (preluate prin protocol încheiat cu Agenția 
Națională pentru Locuințe) şi/sau locuinţe devenite vacante pe parcursul închirierii (conform 
datelor comunicate de Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6). 
2.4. Analizează cererile privind efectuarea de schimburi de locuinţe şi propune Consiliului Local 
spre aprobare respectivele cereri, atunci când constată că sunt întrunite condiţiile legale. 

3. În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti nr. 42/2003, privind Regulamentul de repartizare a locuințelor, conform legii, 
din fondul locativ de stat, aplicabil în municipiul București: 
3.1. Analizează şi dispune asupra cererilor de extindere pentru spaţiile, devenite disponibile, din 
cadrul unităţilor locative, în condițiile în care astfel de solicitări și spații sunt comunicate de 
Administraţia Fondului Imobiliar; 
3.2. Repartizează garajele aflate în proprietatea statului/unității administrative-teritoriale, 
devenite vacante pe parcursul exploatării, nominalizate de autoritățile competente în materie la 
dispoziţia Primăriei Sectorului 6;  
3.3. Analizează şi dispune asupra cererilor privind transcrieri de contracte de închiriere, cereri 
transmise Primăriei Sectorului 6 de Administraţia Fondului Imobiliar. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative 

 

Nr.  20345/26.10.2020 

 

 
RAPORT  DE SPECIALITATE 

 
În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea privind locuinţele nr. 114/1996, art. 21 şi art. 30 din 

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei legi, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1275/2000, listele cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească, în ordinea de prioritate 
stabilită, o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, se întocmesc anual, “cererile fiind analizate şi 

evaluate de Comisia Socială”. Potrivit alin. (1) al art. 21  din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, “Comisiile de analiză… se vor constitui prin …hotărâri ale 

Consiliilor Locale”. 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 
prin Legea nr. 84/2008, prevede, în art. 2, teza II: “…prin hotărâri ale consiliilor locale … se constituie 

comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe…”. De asemenea, conform 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, modificată şi completată, solicitările de 
locuinţe destinate închirierii de către tineri, depuse în temeiul Legii nr. 152/1998, sunt supuse analizei şi 

evaluării  Comisiei Socială, în vederea întocmirii listei cu ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor. 
După cum se poate observa, din toate aceste dispoziţii legale enunţate mai sus, se impune constituirea, cu 
aprobarea Consliului Local al sectorului 6, Comisiei Sociale. 

Procedura de constituire a Comisie sociale este impusă de conţinutul articolului 14 din Normele 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe şi necesită parcurgerea a două etape:  

1. aprobarea de către Consiliul Local al sectorului 6 a structurii pe specialităţi  şi a 
numărului membrilor comisiei sociale (şi nominalizarea membrilor consiliului  ce 
urmează a face parte din aceasta); 

2. nominalizarea membrilor comisiei ce fac parte din aparatul de specialitate al Primarului şi 
din structurile subordonate Consiliului Local, prin dispoziţie a Primarului Sectorului 6. 

Deoarece constituirea Comisiei sociale se face, aşa cum am arătat deja, în toate cazurile, prin 
hotărâre a consiliilor locale (fără a fi, potrivit actelor normative mai sus menţionate, comisii de specialitate 
ale respectivelor consilii), considerăm că se poate proceda, aşa cum s-a întâmplat în anii anteriori, la 
organizarea unei comisii unice care să aibă atribuţii în analizarea tuturor categoriilor de cereri de locuinţe. 

Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. “43” din Legea locuinţei nr. 114/1996, art. “21” şi 
art. “30” din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei legi, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, listele cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească, în ordinea de 
prioritate stabilită, o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, se întocmesc anual, “cererile fiind 

analizate şi evaluate de Comisia Socială”. În baza listelor privind ordinea de prioritate astfel întocmite, 
Comisia socială aprobă repartizarea locuinţelor proprietate de stat puse la dispoziţie de Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti – Administraţia Fondului Imobiliar sau de alte autorităţi cu atribuţii în 

derularea programelor de construcţii de locuinţe. 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative 

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 prin Legea 
nr. 84/2008, prevede, în art. 2, teza II: “…prin hotărâri ale consiliilor locale … se constituie comisii de 

analiză a solicitărilor de locuinţe…”. Comisia Socială are, şi în acest caz, rolul de a analiza şi evalua  

dosarele depuse de chiriaşii  evacuaţi  din locuinţe retrocedate, precum şi de a propune modul de 

soluţionare a cererilor, mai exact repartizarea locuinţelor puse la dispoziţie, pentru această categorie de 

solicitanţi,  de autorităţile menţionate în alineatul precedent. 

Potrivit art. “14” şi “15” 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, modificată şi completată, Comisia Socială are atribuţii în analizarea şi evaluarea cererilor 

depuse de solicitanţii de locuinţe destinate tinerilor, în vederea întocmirii listei cu ordinea de prioritate în 
soluţionarea cererilor. De asemenea, ţinând cont de ordinea de prioritate, are atribuţii şi în ce priveşte 

analizarea documentaţiei prezentată de solicitanţi în cadrul procedurii de repartizare, procedură derulată 
în vederea întocmirii listelor de repartiţii, ce sunt supuse aprobării Consiliului Local.  

Totodată, Comisia Socială, în cadrul dezbaterilor în plen, formulează propuneri cu privire la 

conţinutul condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj care, potrivit dispoziţiilor legale, trebuie 

supuse, anual, aprobării Consiliului Local şi în baza cărora se stabileşte ordinea de prioritate în 
soluţionarea cererilor depuse în baza Legii nr.114/1996 de solicitanţii de locuinţe din fondul locativ de stat 
(categorie ce include şi cererile formulate de chiriaşii evacuaţi din locuinţe retrocedate).  

După cum se poate observa, Comisia Socială, constituită în conformitate cu dispoziţiile legale mai 
sus menţionate, are competențe în soluţionarea unei game largi de probleme în materie locativă. Prin 
urmare activitatea Comisiei este una de natura decizională ce impune asumarea răspunderii în luarea unor 
hotărâri cu implicaţii în plan social. La solicitarea membrilor Comisiei, Serviciul Reglementare şi 
Reparizare Spaţii Locative care asigura secretariatul, a înaintat Consiliului Local al Sectorului 6, în anul 
2017, spre dezbatere un proiect de hotărâre prin care se propunea ca activitatea în cadrul Comisiei să fie 
remunerate, proiect ce a fost aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local. Deoarece activitatea Comisie 
Sociale ce urmează a se constitui va prezenta avcelați grad de complexitate și răspundere, propunem  sa fie 
remunerată în continuare, menținându-se cuantumul indemnizației stabilit la nivelul anului 2018, anume de 
360 lei brut/ședință/membru al Comisiei, fără a putea depăși 1080 lei brut/lună/membru al Comisiei, chiar 
dacă numărul ședințelor lunare este mai mare de trei. 

Având în vedere aspectele subliniate mai sus,  propunem Consiliului Local al Sectorului 6  spre 
aprobare proiectul privind constituirea  Comisie Sociale, numărul şi structura pe specialităţi a membrilor 
acesteia, precum şi atribuţiile ce le revin.  
   

ŞEF SERVICIU, 

Marinela Popovici 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20345/26.10.2020 al Serviciului 

Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative, ţinând seama de prevederile art. 43 din             

Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în decembrie 1997, modificată şi completată, 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 privind constituirea Comisiei Sociale 

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

structurii pe specialități şi atribuţiilor acesteia. 

  

 

 
 

 
PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 

 


