ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 16.10.2019
privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2019, în
vederea repartizării locuinţelor sociale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinand referatul de aprobare nr. 19264 din 08.10.2019 înaintat de
către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum si
raportul de specialitate nr. 19483 din 10.10.2019 întocmit de către Direcția de
Asistență Sociala a Municipiului Roman;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 14.10.2019 al Comisiei pentru bugetfinante, avizul favorabil nr. __ din 14.10.2019 al Comisiei Juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. _____ din 16.10.2019 dat de Secretarul general al
Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996R – Legea locuinţei,
precum și cele ale art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „c” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin.
1, lit. „a” din din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă lista de priorităţi pentru anul 2019, în vederea
repartizării locuinţelor sociale disponibile, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Eugen PATRAȘCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al Municipului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexă la H.C.L. nr. ___ din 16.10.2019

LISTA DE PRIORITĂȚI

NR.
CRT.

NUME ȘI PRENUME

PUNCTAJ

1

ANGHEL CATALINA MIHAELA

139 PUNCTE

2

DODITA IOANA

115 PUNCTE

3

CRACIUN CONSTANTIN ALEX

93 PUNCTE

4

SIMION MIHAELA ALINA

91 PUNCTE

5

UNGUREANU ELENA CRENGUTA

80 PUNCTE

6

MANOLACHE AUREL DANIEL

77 PUNCTE

7

FETCU VASILE VALENTIN

68 PUNCTE

8

CIOBANU NICOLETA

68 PUNCTE

9

SARION DUMITRU CIPRIAN

67 PUNCTE

10

ANCUTA PAULA

57 PUNCTE

11

PETCU PARASCHIVA

54 PUNCTE

12

RADUCANU ELENA

53 PUNCTE

13

SANDU MARIA DANIELA

50 PUNCTE

14

NITU RAMONA CATALINA

49 PUNCTE

15

TANASE ELENA BIANCA

48 PUNCTE

16

PRISACARU FLORIN

47 PUNCTE

17

LEFTER GABRIELA

28 PUNCTE
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 19264 din 08.10.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru
anul 2019, în vederea repartizării locuinţelor sociale
Prin H.C.L. nr. 118/2009 modificată prin H.C.L. nr. 152/2016 a fost
aprobat Regulamentul privind repartizarea, închirierea, exploatarea și
administrarea locuințelor sociale din fondul locativ de stat. Prin acest
Regulament au fost aprobate și criteriile de ierarhizare în repartizarea
locuințelor sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor
de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale.
În vederea repartizării locuinţelor sociale care se vor disponibiliza în anul
2019, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea
repartizării unei locuinţe sociale - comisie constituită prin H.C.L. nr. 172/2018 și
modificată prin H.C.L. nr. 23/2019 - a centralizat toate dosarele de către petenţi .
Pe baza actelor depuse de petenţi, pentru solicitanţii care au dovedit că în
anul 2019 au îndeplinit criteriile de ierarhizare în repartizarea locuintelor
sociale, s-a stabilit punctajul acumulat de fiecare solicitant, rezultând ordinea de
prioritate.
Astfel, a fost întocmită anexa la prezenta hotărâre, anexă care cuprinde
lista cu persoanele îndreptăţite să fie beneficiare a unei locuinţe sociale. Lista
cuprinde un număr de 17 petenţi care au fost ordonaţi în funcţie de punctajul
acumulat, punctaj ce a fost calculat pe baza actelor depuse de către aceştia în
conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 118/2009.
Având în vedere cele de mai sus menționate, propunem aprobarea listei de
priorităţi pentru anul 2019 în vederea repartizării locuinţelor sociale, conform
anexei la prezenta hotărâre.
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va
transmite către Direcția Asistență Socială în vederea întocmirii raportului de
specialitate.
Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Direcția Asistență Socială
Nr. 19483 din 10.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi
pentru anul 2019, în vederea repartizării locuinţelor sociale
Prin H.C.L. nr. 118/2009 modificată prin H.C.L. nr. 152/2016 a fost
aprobat Regulamentul privind repartizarea, inchirierea, exploatarea si
administrarea locuintelor sociale din fondul locativ de stat, unde au fost stabilite
CRITERIILE
DE
IERARHIZARE
IN
REPARTIZAREA
LOCUINTELOR SOCIALE pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale.
În vederea repartizării locuinţelor sociale care se vor disponibiliza în anul
2019, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea
repartizării unei locuinţe sociale (comisie constituită prin H.C.L. nr. 172/2018 și
modificata prin H.C.L. nr. 23/2019) a centralizat toate dosarele de către petenţi .
Pe baza actelor depuse de petenţi, pentru solicitanţii care au dovedit că în
anul 2019 au îndeplinit criteriile de ierarhizare in repartizarea locuintelor
sociale, s-a stabilit punctajul acumulat de fiecare solicitant, rezultând ordinea de
prioritate.
Astfel, a fost întocmită anexa la prezenta hotărâre, care cuprinde lista cu
persoanele îndreptăţite să fie beneficiare a unei locuinţe sociale, listă care
cuprinde un număr de 17 petenţi şi care au fost ordonaţi în funcţie de punctajul
acumulat, calculat pe baza actelor depuse de către aceştia în conformitate cu
H.C.L. nr. 118/2009.
Având în vedere cele de mai sus propunem aprobarea listei de priorităţi
pentru anul 2019, în vederea repartizării locuinţelor sociale, conform anexei la
prezenta hotărâre.
Urmare celor prezentate mai sus, apreciez proiectul ca legal şi oportun.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sorina MONAC

Raport de specialitate
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