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HOTĂRÂRE 

 
Nr. 183 din 23.09.2009 

 
 

Privind aprobarea „Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri 

destinate închirierii în municipiul Roman” 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 
Examinând expunerea de motive nr. 15780 din 21.09.2009 întocmită şi înaintată de 

către Primarul municipiului Roman - prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de 
specialitate nr. 15781 din /21.09.2009 întocmit de către Srviciul Juridic;  

Văzând avizul favorabil nr. 43 din 23.09.2009 al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 204 din 23.09.2009 al Comisiei 
Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 16015 din 23.09.2009 dat de către 
secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
nr. 57682/I.A./09.09.2009cu privire la propunerile de criterii aprobate prin H.C.L. nr. 169 
din 27.08.2009; 

În temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 592/10.05.2006 
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
aprobate prin H.G. nr. 962/2001; 
 În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c” şi „d”, ale art. 45, alin. 2, lit. „c”, precum şi ale 
art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  Art. 1. Se aprobă „Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate 
închirierii în municipiul Roman”, conform anexei la prezenta hotărâre, aşa cum au fost 
avizate de M.D.R.L.  
 

Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin serviciile specializate va duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, în condiţiile legii, precum şi persoanelor şi autorităţilor 
interesate. 
 
        Preşedinte de şedinţă                   Contrasemnează 
               Consilier,                                              Secretar, 
  Ing. Dan Ioan CĂRPUŞOR                             Jurist Gheorghe CARNARIU 


