R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 19 din 28.01.2015
pentru aprobarea modificarii şi completarii anexei nr. 2 la H.C.L.
nr. 118/2009 privind aprobarea criteriilor de punctaj de acordare a
locuinţelor sociale şi a criteriilor de prioritate pentru acordarea
locuinţelor A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 1261/22.01.2015 iniţiată de către
Primarul municipiului Roman – dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul
de specialitate comun nr. 1262/22.01.2015 întocmit de către Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Biroul Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. 4 din 28.01.2015 al Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 19 din
28.01.2015 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1600 din
28.01.2015 dat de către Secretarul municipiului Roman;
În temeiul prevederilor Legii nr. 114/1996 - Legea Locuinţei, a Legii nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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;
Având în vedere prevederile art. 1763 din Legea nr. 287/2009 – Codul
civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. “c” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 17, ale art. 45, ale
art. 47, ale art. 49, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b” din Legea nr. 215/2001R
- Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea art. 39 din anexa nr. 2 la
H.C.L. nr. 118/2009 privind aprobarea criteriilor de punctaj de acordare a
locuinţelor sociale şi a criteriilor de prioritate pentru acordarea locuinţelor
A.N.L., care va avea urmatorul cuprins:
“Art. 39. Chiriasii unei locuinte din fondul locativ construit prin A.N.L.
nu pot beneficia de atribuirea altei locuinte din fondul locativ respectiv.

Titularii de contracte de inchiriere pot face intre ei schimb de locuinte, in
cazuri temeinic justificate, conform urmatoarei proceduri:
39.1. Cererile privind schimbul de locuinţe se depun la registratura
Primăriei municipiului Roman , însoţite de următoarele acte:
a) declaraţii pe proprie răspundere ale ambilor titulari ai contractelor de
închiriere care solicită schimbul, din care să reiasă acordul acestora privind
permutarea gratuită a posesiei şi folosinţei locuinţelor;
b) adeverinţe de la asociaţiile de proprietari/locatari care să certifice
faptul că nu se înregistrează debite din neachitarea cheltuielilor comune. În
cazul în care nu există asociaţii de proprietari/locatari, se vor prezenta
adeverinţe eliberate de la S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman în
acest sens.
c) avizul furnizorilor de utilităţi (energie electrică, gaz, apă, salubritate)
din care să reiasă faptul că nu se înregistrează restanţe în evidenţa acestora.
39.2. Cererile/dosarele se comunică compartimentului fond locativ al
operatorului care verifică întreaga documentaţie şi întocmeşte un referat din
care să rezulte legalitatea şi oportunitatea cererilor şi face propuneri de
aprobare ori respingere. Referatul se vizează de către directorul operatorului.
39.3. Cererile, însoţite de actele prevăzute la pct.1 precum şi referatul
prevăzut la pct.2, se transmit, de îndată, Comisiei de analiză a solicitărilor de
locuinţe.
39.4. În maximum 3 zile de la primirea documentaţiilor, reprezentantul
autorităţii publice locale convoacă şedinţa, la care participă obligatoriu, un
reprezentant al operatorului, care întocmeşte procesul verbal.
39.5. Comisia lucrează valabil cu participarea a cel puţin 2/3 din membri
săi şi ia hotărâri cu jumătate plus unu din cei prezenţi.
39.6. La lucrările comisiei pot fi invitate şi alte persoane, inclusiv
solicitanţii.
39.7. După verificarea şi analizarea documentelor se întocmeşte un
proces verbal semnat de toţi membri comisiei. În final, procesul verbal va
conţine, obligatoriu, una din cele două formulări: ,,avizează favorabil schimbul
de locuinţe între …”; ,,avizează nefavorabil schimbul de locuinţe între …”.
39.8. Procesul verbal al comisiei se transmite, primarului municipiului
Roman care aprobă schimbul de locuinţe şi dispune modificarea obiectului
contractului prin act adiţional, titularii beneficiind de continuitatea
contractelor iniţiale.
39.9. În cazul în care se aprobă schimbul de locuinţe, beneficiarii vor
depune adeverinţe la zi, potrivit pct.1 lit. b) şi c), în termen de maximum 15 zile
de la înştiinţare, sub sancţiunea nevalidării schimbului.
39.10. Se interzic schimburile de locuinţe pe baza unor înţelegeri care pot
presupune obţinerea de beneficii cu titlu oneros, sub sancţiunea pierderii
locaţiunii de către ambii titulari ai contractelor de închiriere.”
Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Vasile MOCANU

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

