
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind numirea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale 

pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, precum şi 

pentru formularea de propuneri privind  
ordinea de prioritate şi repartizarea acestora 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 

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

sub nr. 73/CLM/05.03.2019, prin care se propune aprobarea numirii  a doi 
consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor 
solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, destinate închirierii, aflate  în administrarea Consiliului 
Local al municipiului Buzău. 

- raportul nr. 26.656/05.03.2019 al Serviciului Administrare şi 

Verificare Fond Locativ; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

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

- prevederile art. 14, alin. (1), (2) şi (3) 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 modificările şi completările ulterioare; 

 
 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) 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 numesc în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea 
cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, aflate în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Buzău, următorii: 



 Murguleţ Vasile – consilier local; 

 Vlad George Aurelian – consilier local 
Art. 2.- Persoanele nominalizate la pct. 1 vor face parte din comisia 

constituită prin Dispoziţie a Primarului. 
Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 

Administrare şi Verificare Fond Locativ şi membrii Comisiei Sociale pentru 
analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, aflate în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Buzău, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

     consilier Viorel Ion 
 

 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ       

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Eduard Pistol 

 

 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 27 martie 2019  

Nr. 58 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 27 martie 2019, 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 20 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri 



prezenţi la şedinţă. 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

                 MUNICIPIUL BUZĂU 
                                  -PRIMAR- 

                                   Nr. 73/CLM/05.03.2019 

 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind numirea a doi consilieri locali în componenţa 

Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe 
construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate 

închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind  
ordinea de prioritate şi repartizarea acestora 

 
 
 Potrivit art. 14, alin. 1 din HG 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, consiliile locale vor 
stabili măsurile necesare pentru luarea în evidență și analiza solicitărilor de 
locuințe pentru tineri, destinate închirierii. 

 Conform alin. 2 al aceluiași articol, solicitările privind repartizarea de 
locuințe pentru tineri se analizează de comisii sociale. 

 Alin. 3 al art. 14 stipulează că, la nivel local, aceste comisii sociale se 
vor constitui prin dispoziție a primarului. 

 Din această comisie socială vor face parte atât consilieri locali, cât și 
lucrători din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 În acest sens, este necesar ca deliberativul local să își desemneze 
reprezentanții care să facă parte din Comisia socială. 

Pentru acest motiv, s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 

  
PRIMAR, 

Constantin Toma 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

  Serviciul Administrare Fond Locativ 
          Nr. 26.656/05.03.2019 

 

 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind  numirea a  doi consilieri locali în 

componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de 
locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, 
destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind  

ordinea de prioritate şi repartizarea acestora 

 
Având în vedere: 
- prevederile art. 14, alin. (1) şi (2) 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 modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 39, alin. (1) şi (2), Secţiunea a IV-a, Capitolul II al 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău aprobat prin H.C.L. nr. 92/31 mai 2012. 

- măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiză a solicitărilor 
primite, propun adoptarea hotărârii pentru numirea a doi consilieri locali în 
componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de 
locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, 
destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind 
ordinea de prioritate şi repartizarea acestora 

Propun numirea în componenţa comisiei a următorilor: 

 Murguleţ Vasile – consilier local; 

 Vlad George Aurelian – consilier local 
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 numirea a  doi consilieri locali în componenţa Comisiei 
Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite 
pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, 
precum şi pentru formularea de propuneri privind ordinea de prioritate şi 
repartizarea acestora. 

 

Serviciul Administrare şi Verificare Fond Locativ, 
    Carmen Boricianu 


