
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                    PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                             
S.T. 573/16.11.2020 
 

HOTĂRÂRE 
privind prelungirea termenului de aplicabilitate  a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                   
nr. 327/12.12.2019 de aprobare a listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi, 
 conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, să beneficieze de locuințe proprietate de stat, 

întocmite pentru anul 2020 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20393/16.11.2020 întocmit de Serviciul 
Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 
Luând în considerare prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările şi 

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

Ţinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2007 privind 
asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele ale Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. 219/27.08.2019 privind aprobarea  condiţiilor şi criteriilor de departajare prin 
punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor 
îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, 
aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2020; 
 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 prelungește termenul de aplicabilitate a prevederilor Hotărârii Consiliului 
Local al Sectorului 6 nr. 327/12.12.2019  privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a 
solicitanţilor îndreptăţiţi să beneficieze, conform O.U.G. nr. 74/2007, de locuințe proprietate de 
stat, întocmite pentru anul 2020, până la aprobarea de Consiliul Local a noilor liste cu ordinea de 
prioritate. 

ART. 2. (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 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                                             
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Data: 
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În conformitate cu prevederile art. 21, alin.2 şi art. 30, alin.5 din Normele Metodologice de aplicare 
a Legii nr.114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1275/2000  ţinând cont de dispoziţiile „art. 2” 
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor 
evacuaţi sau care urmeaza a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 84/2008, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2008, cu respectarea 
dispoziţiilor conţinute de Hotărârea Consiliului Local al sectorului 6 nr. 219/27.08.2019, Comisia Socială, 
constituită în cadrul Primăriei Sector 6, a analizat cererile de locuinţe depuse în temeiul Legii nr.114/1996 
şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007 şi a întocmit, pentru anul 2020, listele privind ordinea de prioritate 
cuprinzând solicitanţii îndreptãţiţi sa primeascã o locuinţă în condiţiile prevăzute de actele normative mai 
sus menţionate. 
 Pentru întocmirea listelor privind ordinea de prioritate sunt transmise, anual, Consiliului Local, spre 
aprobare, proiecte de hotărâri ce conțin criterii de acces la locuințe și de ierarhizare prin punctaj. Deoarece 
în baza acestor criterii Comisia Socială face analiza și evaluarea dosarelor depuse de solicitanții de locuințe,  
proiectele respective sunt supuse, în prealabil, discuției membrilor Comisiei fiind aduse modificările ce au 
fost aprobate în plen. 

 Având în vedere criteriile aprobate de Consiliul Local, solicitanţilor  care au înregistrate, în evidenţa 
Primăriei Sectorului 6 - Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative, dosare complete depuse în 
vederea obţinerii unei locuinţe sociale conform OUG nr. 74/2007, figurează în listele cu ordinea de 
prioritate sau au fost luați în evidență ulterior întocmirii acestora  li se transmit, cu mandat poştal şi 
confirmare de primire, invitaţii scrise pentru a prezenta, conform procedurii stabilite prin dispoziţiile 
actelor normative mai sus menţionate, o serie de documente în vederea reverificării anuale a situaţiei.  

 Anul acesta, însă, criza sanitară provocată de răspândirea virusului SARS-CoV-19 a avut consecințe 
și în planul derulării etapelor mai sus menționate și, în consecință, a condus la imposibilitatea de a întocmi 
în termenele prevăzute de lege listele cu ordinea de prioritate pentru anul 2021.  

Totodată, amânarea alegerilor locale a  întârzierea constituirii Comisiei Sociale și, implicit, 
discutarea și transmiterea către Consiliul Local, spre aprobare, a unui nou set de criterii care să reflecte 
acele aspecte sociale considerate de mebrii Comisiei ca fiind prioritare în materie locativă. Aceasta a atras 
și imposibilitatea demarării procedurii reverificării anuale a situației solicitanților deoarece în baza 
criteriilor se identifică și setul de documente pe care aceștia urmează a le prezenta pentru actualizarea 
dosarului.  
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 În condițiile date, considerăm că ne aflăm într-o situație de forță majoră care justifică din punct de 
vedere legal atât amânarea derulării procedurii de reverificare, evaluării dosarelor și, pe cale de consecință, 
întocmirii noilor listele privind ordinea de prioritate, cât și prelugirea termenului de aplicabilitate a 
Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 (incluzând cele trei anexe) nr. 327/2019 

 Prelungirea perioadei de aplicabilitate a prevederilor hotărârii menționate este necesară pentru ca 
eventualele unități locative puse la dispoziția instituției în vederea repartizării să fie atribuite, în condițiile 
legii, în baza unor liste cu ordinea de proritate aprobată de Consiliul Local și aflate în vigoare la data 
repartizării. 

. 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU, 

Marinela Popovici 
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REFERAT DE APROBARE 

 

 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20923/16.11.2020 al Serviciului 

Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative, în conformitate cu prevederile             

Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii privind locuinţele nr. 114/1996, precum şi cu cele ale Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor 

evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, cu 

modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local 

al Sectorului 6, proiectului de Hotărâre privind prelungirea termenului de aplicabilitate a 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 327/12.12.2019 de aprobare a listelor cu 

ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Ordonanţei de Urgenţă             

nr. 74/2007, să beneficieze de locuințe proprietate de stat, întocmite pentru anul 2020. 

 
PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 

 

 

 

  


