
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind repartizarea  unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere 

prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe 
perioada exploatării acestora şi a unui schimb de locuinţe 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere : 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.            
260CLM/2016  prin care se propune repartizarea unor locuinţe pentru tineret, 
construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul 
Buzău  şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora şi a unui schimb de 
locuinţe; 
 - 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 repartizarea, în regim de închiriere, pe termenele şi cu 
chiriile prevăzute de lege, a unor locuinţe  pentru tineret construite prin Agenţia 
Naţională de Locuinţe, situate în municipiul Buzău şi rămase vacante pe 
perioada exploatării acestora, persoanelor fizice prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art. 2 - Se aprobă schimbul de locuinţe între titularii contractelor de 
închiriere ai apartamentelor nr. 15, bl. 3A din str. Sporturilor  şi nr. 28, bl. 3B din  
 



-2- 
 
bd. 1 Decembrie 1918, din municipiul Buzău, ca urmare a solicitării directe a 
acestora. 
  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 Constantin Florescu 

 
                                                                  

  CONTRASEMNEAZĂ: 
Inspector cu atribuț ii  
delegate de secretar, 

                                                                                                     George Sava 
 

 
 

   
Buzău,  29 septembrie 2016 
Nr. 168 
 

 

 

 

 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în şedinţa din data de 29 septembrie 2016, 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 23 voturi pentru,  - abţineri şi  - voturi împotrivă, 

din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 



                                                                                                                                                                                       ANEXA 
la Hotărârea nr. 168//29 septembrie  2016 

A Consiliului local al Municipiului Buzău 
 
 
 

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

şi eliberate pe parcursul exploatării şi a unui schimb de locuinţe 
 

                

Nr. 

crt. 
NUME şi PRENUME 

CNP 
ADRESA de DOMICILIU 

PUNCTAJ 
OBŢINUT 

Adresa locuinţei ANL 

repartizată 

 

1  ZGLOBIU VIOLETA-ELENA 
2860429100172 

Bd. Unirii, bl. 20E, ap. 3 60 
bd. 1 Decembrie 1918, bl. 3B, 

ap. 18 

2  LALU ALINA MIHAELA 
2810920100183 

Car.  Episcopiei, bl. B2, sc. B, 

ap. 40 
56 

bd. 1 Decembrie 1918, bl. 3B, 

ap. 15 

3  
FURTUNĂ ROXANA 
2881221323989 
 

Bd. Stadionului, bl. 31B, ap. 3 54 str. Sporturilor, bl. 3A, ap. 19 

 


