
ROMANIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea unui schimb de locuinţă, precum şi a repartizării  a două 

locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin  
Agenţia Naţională de Locuinţe,  eliberate pe parcursul folosirii  

 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

 Având în vedere : 

 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.              
96CLM/2015  prin care se propune aprobarea unui schimb de locuinţă, precum şi 
a repartizării  a două locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin 
Agenţia Naţională de Locuinţe,  eliberate pe parcursul folosirii; 
 - raportul Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de 
locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională de Locuinţe, destinate 
închirierii, precum şi formularea de propuneri privind ordinea de prioritate şi de 
repartizare,  precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
Municipiului Buzău; 
 - prevederile 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,cu 
completările şi modificările ulterioare; 
 În temeiul  art. 36  alin 2,  lit. c), alin 5 lit. b), art. 45  alin 1 şi art. 115 alin. 1, 
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art. 1 - Se aprobă schimbul de locuinţă pentru doamna Voinea Claudia, 
CNP 2830922100142, de la ap. 15 situat în blocul 3A din str. Sporturilor  la  ap. 
17 situat în blocul 3B din b-dul 1 Decembrie 1918. 

         Art. 2 - Se aprobă repartizarea, în regim de închiriere a două locuinţe  
pentru tineret construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe,  eliberate pe 
parcursul folosirii, situate în municipiul Buzău, persoanelor fizice prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art. 3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Administrare  Fond Locativ şi a Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor 
solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională de 
Locuinţe, destinate închirierii, precum şi formularea de propuneri privind ordinea 
de prioritate şi de repartizare,  va  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consilier Daniel Lambru 

 

 

     

              
CONTRASEMNEAZĂ: 
        SECRETARUL 
MUNICIPIULUI BUZĂU, 
      Ştefan Nedelcu 
 
 
 

   
Buzău, 26  iunie 2015 
Nr.  100    
 

 

 

 

 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 26 iunie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. 
(2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, - abţineri şi _-voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 



                                                                                                                                                                                       ANEXA 
La Hotărârea nr.  100/ 26 iunie 2015 

A Consiliului local al Municipiului Buzău 
 
 
 

LISTA   
de repartizare pentru locuinţele pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe  

şi eliberate pe parcursul folosirii 
 

                

Nr. 

crt. 
NUME Şi PRENUME 

CNP 
ADRESA de DOMICILIU 

PUNCTAJ 
OBŢINUT 

Adresa locuinţei ANL 

repartizată 

 

1  MACELARU ERIKA 
2810122054760 

Str. Caraiman, bl. B5 ap. 16 49 Str. Sporturilor, bl. 3A, ap. 15 

2  ENE CASELLINA PAULA 
2851029100138 

Str. Pietroasele, bl. B12, sc. B, 

ap. 24 
47 Cartier Dorobanţi II, bl. I17, ap. 6 

 

 



 


