
HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL
NR. 9 DIN DATA DE 31.01.2018

privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare şi a actelor justificative
pentru întocmirea listei de priorităţi, în vederea acordării unei locuinţe sociale

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.01.2018

Analizând, la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, expunerea de motive şi
raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Predeal, înregistrat cu
nr. 980/19.01.2018, prin care s-a propus aprobarea regulamentului, a criteriilor de
acordare şi a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorităţi, în vederea acordării
unei locuinţe sociale,

Având în vedere prevederile art. 21 din H.G. 1275/2000  privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, actualizată, art. 42 şi 43 din
Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, modificată şi completată de  O .U.G.
nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi
sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, O.U.G. nr.
57/2008 privind modificarea Legii nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea
O.U.G. nr. 74/2007,

În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. 6, pct. 17 din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, completată, modificată şi republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi
administrarea locuinţelor sociale din orasul Predeal.

Art. 2. Se aprobă criteriile de acordare a locuinţelor sociale în vederea întocmirii
listei de priorităţi, conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

Art. 3. Se aprobă actele justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului
pentru acordarea unei locuinţe sociale, conform anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei
hotărâri;

Art. 4. Actele justificative se vor depune  până la data de 28.02.2018.
Art. 5. Comisia privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de

locuinţe sociale, în repartizarea locuinţelor sociale va fi cea stabilită conform HCL nr.
17/14.07.2016.

Art. 6. Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 10 zile de la data înregistrării
acestora de către o comisie formată din 3 membri, numită prin dispoziţia Primarului
oraşului Predeal.



Art. 7. Punctajele stabilite pentru solicitanţii de locuinţe sociale, conform HCL nr.
187/11.12.2017 privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2017, în vederea acordării
unei locuinţe sociale, vor fi preluate în lista de priorităţi pe anul 2017, cu excepţia
punctajelor acordate solicitanţilor cărora li s-a repartizat o locuinţă sau vor fi renalizate în
cazul în care solicitanţii completează dosarele depuse în anul 2017.

Art. 8. Actele justificative depuse de solicitanţii de locuinţe sociale de la data
emiterii HCL nr. 187/11.12.2017 privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2017, în
vederea acordării unei locuinţe sociale până la data prezentei hotărâri, vor fi luate în
calcul şi analizate, precum şi completările depuse de solicitanţi în această perioadă şi în
perioada stabilită la art. 4 din prezenta hotărâre.

Art. 9. Primarul Oraşului Predeal, prin serviciile de specialitate, va duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.

PRESEDINTE DE SEDINTA AVIZAT SECRETAR
Grigore Luminita Iuga Loredana

Tehnoredactat: L.I./5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
2 ex. SPAS.

Modalitatea de vot- 14 pentru,  14 prezenti din 14 consilieri locali  in functie


