
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
H O T Ă R Â R E 

privind constituirea Comisiei de analiză 
a solicitărilor de locuinţe sociale 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 

şedinţă ordinară; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 

sub nr. 96 /CLM/19.03.2018 , prin care se propune aprobarea constituirii 
Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, din fondul locativ, 
aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Buzău. 

- raportul nr.8590/19.03.2018 al Serviciului Administrare şi Verificare 

Fond Locativ; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, a Consiliului 
Lolcal al Municipiului Buzău; 

- prevederile art.43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, 
republicată, cu modificările şi completările ultetrioare; 

- prevederile art. 21 din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, cu modificările 
şi completările ulterioare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1275/2000; 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. a), pct. 2 şi 17, 
art. 45, alin. (1) şi alin. (5), art. 54, alin. (7) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.- Se constituie Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe 
sociale, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.- Prin comisie, în cuprinsul hotărârii, se înţelege comisia 
constituită potrivit art. 1. 



Art. 3.- La data adoptării prezentei hotărârii, se revocă Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 364 din data de 18.03.2017. 

Art. 4.- Celelalte dispoziţii cuprinse în Hotărârea Consiliului Local nr. 
49 din data de 26.03.2015 rămân valabile. 

Art. 5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Administrare Patrimoniu, Serviciului Administrare şi Verificare Fond 
Locativ, Direcţia de Asistenţă Socială precum şi membrii Comisiei 
nominalizaţi la Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

                                  consilier George -  Aurelian Vlad  
 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ       

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Eduard Pistol 

 
 

 
Buzău, 26 martie 2018  

Nr. 68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 26 martie 2018, cu respectarea prevederilor  art. 
45, alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, -- abţineri şi --
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                             A N E X A Nr.  

                                                                  la Hotărârea nr. 68 din data de 26 martie 2018 
                                                                     a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

 
Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, din fondul 

locativ aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
şi formulărilor de propuneri privind ordinea de prioritate 

şi repartizare a acestora 

 
 

 1.- Mircioagă Marilena - președinte- funcționar, Serviciul 
Administrare Patrimoniu; 

2.-  Saiu Daniela– membru – funcţionar , Serviciul Buget 
Finanțe ;  

3.- Hudiţoiu Bogdan – membru – consilier local; 
4.- Olteanu Roxana Florentina – membru - funcţionar , Serviciul 

Resurse Umane, Prognoză, Organizare Cooperare Interinstituțională;  
5.- Ştefan Nicoleta - Victoriţa - membru – funcţionar , Direcţia de 

Asistenţă Socială; 
6.- Ungureanu Anda – secretar – funcţionar , Serviciul Administrare  

şi Verificare Fond Locativ. 
 
 

  PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
  consilier George - Aurelian Vlad                                                 Eduard Pistol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIULUI BUZĂU 
-PRIMAR- 

Nr.  96 /CLM/19.03.2018 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a 
solicitărilor de locuinţe sociale 

 
- Având în vedere: 

- prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
114/1996 privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
privire la soluţionarea cererilor privind repartizarea unei locuinţe sociale, 
autorităţile administraţiei publice locale stablilesc măsurile necesare pentru 
luarea în evidenţă şi analiză a solicitărilor primite. În acest scop se 
constituie comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale care stabilesc 
criteriile şi punctajul în baza cărora se repartizează locuinţele; 

- măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiză a solicitărilor 
primite, propun adoptarea hotărârii pentru constituirea Comisiei pentru 
analiză a solicitărilor de locuinţe sociale din fondul locativ, aflate în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi a 
formulărilor de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizare a 
acestora. 

În sensul celor de mai sus, ţinând cont şi de raportul de specialitate al 
Serviciului de Administrare şi Verificare Fond Locativ, s-a elaborat 
alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma şi 
conţinutul prezentat. 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
-Serviciul Administrare Fond Locativ- 

Nr. 8590/19.03.2018 
 

 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a 

solicitărilor de locuinţe sociale 

 
 

Având în vedere: 
- prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare care precizează că 
locuinţele sociale se repartizează de către consiliile locale pe baza 
criteriilor stabilite anual de către acestea şi de ele pot beneficia, solicitanţii 
în ordinea de prioritate stabilită de consiliile locale; 

- dispoziţiile art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
114/1996 privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare care 
constată că, în vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei 
locuinţe sociale, autorităţile administraţiei publice locale vor stabili măsurile 
necesare pentru luarea în evidenţa şi pentru analiza solicitărilor primite. 

În acest scop prin hotărâri ale consiliilor locale se vor constitui comisii 
de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale. 

Propun comisia în următoarea componență; 

 1.- Mircioagă Marilena - președinte- funcționar, Serviciul 
Administrare Patrimoniu; 

2.- Daniela Saiu– membru – funcţionar , Serviciul Buget 
Finanțe ;  

3.- Hudiţoiu Bogdan – membru – consilier local; 
4.- Roxana Florentina Olteanu – membru - funcţionar , Serviciul 

Resurse Umane, Prognoză, Organizare Cooperare Interinstituțională;  
5.- Ştefan Nicoleta - Victoriţa - membru – funcţionar , Direcţia de 

Asistenţă Socială; 
6.- Ungureanu Anda – secretar – funcţionar -, Serviciul Administrare  

şi Verificare Fond Locativ. 
Comisia constituită va analiza până la data de 1 noiembrie a anului în 

curs cererile pentru locuinţele sociale şi vor prezenta spre aprobare 
consiliilor locale lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 
următor o locuinţă, în ordinea de prioritate stabilită. 

Faţă de cele prezentate mai sus, Serviciul Administrare şi Verificare 
Fond Locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Buzău propune spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind  



 

 

 constituirea Comisiei pentru analiză a solicitărilor de locuinţe sociale din  
fondul locativ aflate în administrarea Cosiliului Local al Municipiului Buzău 
în forma prezentată. 
 
 

Serviciul Administrare şi Verificare Fond Locativ, 
Carmen Pascu 



 
 


