
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 274/19.10.2022 

privind aprobarea repartizării garsonierei nr. 44 situată în blocul de locuințe F7A                                      
din str. Dealul Țugulea nr. 27, devenită vacantă pe parcursul exploatării  

 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate                       
al Direcției Generale Servicii Publice Locale – Compartimentul Spațiu Locativ nr. ………….,                  
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 
nr. ......  și nr. …...;  

Ţinând seama de: 
- Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. 30 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 de aprobare a Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996; 
- art. 1 și art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea 

fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din 
locuinţele retrocedate foştilor proprietari, coroborate cu art. 1 din Ordonanța de Urgență                      
nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin 
programe la nivel național; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 196/11.12.2008 privind stabilirea 
categoriilor de solicitanți ce beneficiază de prioritate la repartizarea locuințelor amplasate în              
str. Dealul Țugulea nr. 27, bl. F7A, Tronson 1+2 și bl. F7B tronson 2+3; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 64/29.03.2022 privind aprobarea, pentru 
anul 2022, a listelor cu ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuință depuse în baza 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007; 
        În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și           
art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului  6 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. (1) Se aprobă repartizarea garsonierei nr. 44 situată în blocul de locuințe F7A din                 
str. Dealul Țugulea nr. 27, devenită vacantă pe parcursul exploatării, titularului cererii                       
nr. 41680/02.12.2013. Beneficiarul ocupă poziția 1, în lista cu ordinea de prioritate a solicitanților 
proveniți din locuințe retrocedate, la structura garsonieră.  

(2) Locuința ce se repartizează face parte din categoria celor destinate tinerilor în vârstă de 
până la 36 de ani și persoanelor evacuate din imobile retrocedate, construite din fonduri alocate din 
bugetul Sectorului 6. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de 
locuinţă, Direcția Generală Servicii Publice Locale - Compartimentul Spaţiu Locativ și 
Administrația Comercială Sector 6 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. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța compententă,                    
în termenul prevăzut de lege. 

      

INIȚIATOR PROIECT, 
  PRIMAR, 

   CIPRIAN CIUCU 

                                AVIZEAZĂ 
        pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
                       din O.U.G. nr. 57/2019 

 Secretarul general al Sectorului 6, 
                            Demirel Spiridon   

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării garsonierei nr. 44 situată  

în blocul de locuinţe F7A din str. Dealul Ţugulea nr. 27, devenită vacantă pe 

parcursul exploatării 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 30 din Anexa la Hotărârea Guvernului                     

nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 

a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, repartizarea locuinţelor aflate în 

proprietatea statului sau unităţilor administrativ-teritoriale se face de Comisiile 

sociale în urma analizării cererilor de locuinţe cu respectarea criteriilor de 

repartizare și listelor definitive aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale. 

 În ședinţa din data de 21.09.2022, Comisia Socială de analiză a cererilor de 

locuinţe și repartizarea locuinţelor a hotărât repartizarea garsonierei nr. 44 din 

Blocul F7A beneficiarului cererii nr. 41680/02.12.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local                     

al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării garsonierei          

nr. 44 situată în blocul de locuinţe F7A din str. Dealul Ţugulea nr. 27, devenită vacantă 

pe parcursul exploatării.  

 
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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Nr.20824/19.10.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

 În data de 07.09.2022, prin adresa nr.13752 Administraţia Comercială Sector 6 a 
comunicat încetarea contractului de închiriere pentru o unitate locativă (garsonieră) 
situată în str.Dealul Ţugulea nr.27, bl.F7a, ap.44, fiind astfel disponibilă în vederea 
repartizării. 
 Locuinţele amplasate în imobilul respectiv au fost construite din fonduri alocate de 
Sectorul 6, conform dispoziţiilor Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, în vigoare 
la acea dată, Hotărârii Guvernului nr.950/2003 privind trecerea, cu plată, a unor bunuri 
imobile din patrimoniul Societăţii de Construcţii CCCF București SA în domeniul public al 
Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 6 și HCGMB 
nr.275/2003 privind trecerea, cu plată, a unor bunuri imobile din patrimoniul Societăţii de 
Construcţii CCCF București SA în domeniul public al Municipiului București și în 
administrarea Consiliului Local Sector 6. Potivit dispoziţiilor conţinute de actele normative 
menţionate, imobilul a fost transmis în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în 
vederea realizării construcţiei de locuinţe pentru tineri. 
 Prin Hotărârea nr.196/11.12.2008 Consiliul Local al Sectorului 6 a stabilit ca 
locuinţele construite pe amplasamentul preluat conform actelor normative mai sus 
menţionate să fie ”repartizate cu prioritate tinerilor....și persoanelor provenite din locuinţe 

retrocedate foștilor proprietari”. Această din urmă categorie a fost inclusă în rândul 
beneficiarilor în considerarea obligaţiilor ce reveneau autorităţilor locale conform 
prevederilor conţinute de Ordonanţa de Urgenţă nr.40/1999 privind protecţia chiriașilor 
și stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.68/2026 privind 
măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe 
la nivel naţional, aprobată prin Legea nr.515/2006 și Ordonaţei de Urgenţă nr.74/2007 
privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinarte chiriașilor evacuaţi sau care 
urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foștilor proprietari, aprobate prin Legea 
nr.84/2008 cu modificările și completările ulterioare. 

Măsurile speciale de protecţie în materie locativă pentru foștii chiriași sau 
proprietari evacuaţi ori în curs de evacuare din imobile retrocedate au avut în vedere, cu 
prioritate, categoriile vulnerabile din punct de vedere social: persoane vârstnice, 
persoane încadrate în grad de handicap/invaliditate și familii cu venituri modeste. 
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 Ţinând cont de aspectele legale menţionate mai sus, Comisia Socială de analiză a 
cererilor de locuinţă și repartizare a locuinţelor, a propus ca pentru unitatea locativă 
devenită vacantă pe perioada exploatării, mai exact garsoniera situată în str.Dealul 
Ţugulea nr.27, bl.F7a, ap.44 să fie avute în vedere pentru repartizare persoanele care 
figurează în lista cu solicitanţii proveniţi din locuinţe retrocedate la structura garsonieră. 
 De asemenea, având în vedere regimul juridic al imobilului din care locuinţe 
respectivă face parte, repartiţia se face în conformitate cu prevederile art.30 din Normele 
Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei nr.114/1996, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.1275/2000, cu respectarea dispoziţiilor conţinute de Hotărârea 
Consiliului Local al Sectorului 6 nr.196/2008 și de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 
6 nr.64/2022 privind aprobarea, pentru anul 2022, a listelor cu ordinea de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţă depuse în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.74/2007. 
 Comisia Socială în ședinţa din data de 30.09.2022, ţinând cont de ordinea de 
prioritate din lista aprobată pentru solicitanţii proveniţi din locuinţe retrocedate 
(persoane/familii ce se încadreazî în categoriile ce beneficiază de prioritate, conform OUG 
nr.74/2007) și de structura locuinţei comunicată disponibilă, a analizat situaţia 
solicitantului care are dosar înregistrat sub nr.41680/02.12.2013 și figurează pe poziţia 1 
la structura garsonieră, în lista respectivă și a constatat că îndeplinește condiţiile legale 
pentru a beneficia de atribuirea garsonierei situată în str.Dealul Ţugulea nr.27, bl.F7a, 
ap.44, devenită vacantă pe parcursul exploatării. 
 Prezentul proiect nu modifică alte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6. 
 Prezentul proiect nu are impact bugetar. 

În aceste condiţii, propunem supunerea dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 6 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea repartizării unei garsoniere devenită vacantă 
pe parcursul exploatării, situată în str. Dealul Ţugulea nr.27, bl.F7a, ap.44. 

 
DIRECTOR GENERAL, 

Sorin Ganciu 
 

 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, 

Mihaela Stoica 
 
 

               Întocmit, 
                                    Rodica Pană 

 
 

 


