
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                              
S.T. 663/21.12.2020                                                                                                              
                                                                                                                         
                

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6                            

nr. 164/24.11.2020  
 

 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20441/21.12.2020, întocmit de Serviciul 

Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative, precum şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a 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; 
 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 164/24.11.2020 
privind constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a 
locuinţelor, stabilirea numărului membrilor, structurii pe specialități şi atribuţiilor acesteia și de 
cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 175/17.12.2020 privind încetarea 
mandatului de consilier local al domnului Ioniță Răzvan Gabriel; 
 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 modifică Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6                      
nr. 164/24.11.2020 privind constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi 
repartizare a locuinţelor, stabilirea numărului membrilor, structurii pe specialităţi şi atribuţiilor 
acesteia, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                      
nr. 164/24.11.2020 rămân neschimbate. 

Art. 3. (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: 
 
 



 
ANEXĂ LA H.C.L. Sector 6 nr……../………01.2021 

 
 
 

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 de13 membri, după cum urmează: 
 
     
PREŞEDINTE: 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 
 
Ungureanu Marius Ionel 
Zainea Gicu 
Pană Traian 
Surulescu Aurelia 
Copaci Iulian Mihai 
……………………… 
Trăistaru Nicoleta Veronica 

 
 2. Secretariatul Comisiei va fi asigurat de personal din cadrul Serviciului Reglementare 
şi Repartizare Spaţii Locative. 
 3. Nominalizarea membrilor Comsiei 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 confrmitate cu prevederile art. 14 alin (3) din Normele 
metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Nţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 962/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Dubălaru Lucian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20441/21.12.2020 întocmit de 
Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative și luând în considerare 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 175/17.12.2020 privind încetarea 
mandatului de consilier local al domnului Ioniță Răzvan Gabriel; 
  Ținând cont de prevederile Legii privind locuinţele nr. 114/1996, modificată 
şi completată prin Legea nr. 145/1996 şi ale Normelor Metodologice de aplicare a 
acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, ale                   
O.U.G. nr. 74/2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2008 şi 
ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi completată, supun 
spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre 
privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6      
nr. 164/24.11.2020. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Ciprian Ciucu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _________________________________________________________________________________ 
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative 

 

Nr.   20441/21.12.2020 
 

 
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. 

Având în vedere dispozițiile legale menționate mai sus, Consiliul Local al sectorului 6 a aprobat 
consitituirea Comisiei prin Hotarârea nr. 164/24.11.2020 și a nominalizat consilierii locali ce urmeaza  să 
facă parte din aceasta (conform Anexei nr. 1), unul dintre membrii astfel desemnați fiind domnul Ioniță 
Răzvan Gabriel. În data de 17.12.2020, Consiliul Local al Sectorului 6, prin Hotărârea nr. 175/17.12.2020 a 
aprobat încetarea mandatului de consilier local al domnului Ioniță Răzvan Gabriel, odata cu aceasta 
încetând și calitatea de membru al Comisiei Sociale.  

În aceste condiții propunem Consiliului Local să își nominalizeze un alt reprezentant în cadrul 
Comisiei și, pe cale de consecință să aprobe modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 
sectorului 6 nr. 164/2020 . 

   
ŞEF SERVICIU, 

Marinela Popovici 
 


