
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL-     

            
H O T Ă R Â R E 

 

pentru completarea Hotărârii nr. 135/ 2016 privind constituirea 
Comisiei 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 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în         

şedinţă extraordinară;  
 

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

sub nr. 196/CLM/2016; 
 - raportul de specialitate nr. 16.201/2016 al Serviciului Administrare 

Fond - Locativ; 
- prevederile art. 39, art. 42 şi 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 
prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii nr. 49/26.03.2015 a Consiliului Local al 
municipiului Buzău, privind aprobarea Regulamentului de repartizare şi 
închiriere a locuinţelor din fondul locativ;  
        În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) şi d), alin. 5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 2 
şi  pct. 17, art. 45, alin. (1) 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 împuterniceşte 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, prevăzută în anexa la Hotărârea nr. 135/28 iulie 
2016, să formuleze propuneri de repartizare pentru toate spaţiile cu des- 

 



-2- 
 

naţie de locuinţe disponibile, cu excepţia celor construite prin Agenţia 
Naţională Pentru Locuinţe. 
         Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul  Direcţiei 
Evidenţă, Administrare Patrimoniu, Cadastru şi Transporturi Locale,  
Serviciului Administrare Fond Locativ, Direcţiei de Asistenţă Socială din 
cadru Primăriei municipiului Buzău, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Iulian-Sorin Lazăr 

 
 
 
 

 
                                                                       CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                     INSPECTOR  
                                                                         CU ATRIBUȚII   DELEGATE 
                                                                                    DE SECRETAR                                                  

           George Sava                                                           
 
 

 
 
 
 
 
Buzău, 25  august 2016 
Nr. 145 
 
 
 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Buzău în şedinţa din data de 25 august 2016, cu respectarea prevederilor 

art. 45, alin.(1) şi 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. 


