
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

- pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 28/26.02.2019  privind 

stabilirea unor măsuri în vederea repartizării locuinţelor din fondul locativ al 

oraşului Boldeşti-Scăeni 

 

Având în vedere:  

- referatul nr.580/12.01.2021 prin care primarul oraşului Boldeşti-Scăeni 

propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 28/26.02.2019 privind stabilirea 

unor măsuri în vederea repartizării locuinţelor din fondul locativ al oraşului Boldeşti-

Scăeni  

- raportul compartimentului de resort, înregistrat sub nr.679/12.01.2021; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 28/26.02.2019  privind stabilirea unor măsuri 

în vederea repartizării locuinţelor din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni; 

 - prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuinţei  cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- dispoziţiile art. 30 coroborat cu art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996; 

- avizul secretarului general al oraşului , înregistrat sub nr. 707/13.01.2021; 

 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 3 -  dezvoltarea economico-socială 

şi de mediu, cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, respectiv juridică şi 

de disciplină, organizare proprie şi a aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes 

local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (1) şi alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, ale 

art. 139, alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

Consiliul Local al oraşului Boldeşti-Scăeni adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.I. Anexa nr. 3 la  Hotărârea Consiliului Local nr. 28/26.02.2019  

privind stabilirea unor măsuri în vederea repartizării locuinţelor din fondul 

locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre, 

care face parte integrantă din aceasta.  

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 28/26.02.2019  

privind stabilirea unor măsuri în vederea repartizării locuinţelor din fondul locativ al 

oraşului Boldeşti-Scăeni, rămân valabile. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Patrimoniu Local şi 

membrilor comisiei constituite potrivit anexei. 

       

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         

   TĂNĂSESCU STELIAN HORAŢIU                         CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                       SECRETAR GENERAL, 

                                                                                       TUDOR FLORINA-NELI 

Boldeşti-Scăeni, 20.01.2021 

Nr.  17                         



                    
                                                                   
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI 

BOLDEŞTI-SCĂENI 

Nr. 707 /13.01.2021 

 

AVIZ 

 

- asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 28/26.02.2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea repartizării 

locuinţelor din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni 

 

 

Subsemnata Tudor Florina Neli, secretar general al oraşului Boldeşti-Scăeni, 

analizând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

în Comisia socială de analiză a solicitărilor depuse pentru închirierea unei locuinţe, am 

constatat următoarele : 

Potrivit art. 30 alin. (1) din  H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, cu 

modificările şi completările ulterioare în vederea soluţionării cererilor privind 

repartizarea unei locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, autorităţile administraţiei 

publice locale vor asigura măsurile necesare pentru luarea în evidenţă a solicitărilor 

primite şi analizarea acestora în comisiile sociale constituite la nivelul consiliului 

local.  

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit.”a” 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil acest proiect. 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

 

Tudor Florina Neli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                 Nr. 580/12.01.2021 

 

REFERAT 
 

 Subsemnatul Bucuroiu Constantin, primar al Oraşului Boldeşti-Scăeni, supun 

spre analiză Consiliului Local Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 28/26.02.2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea 

repartizării locuinţelor din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni. 

 În baza OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a Legii nr. 114/1996, 

legea locuinţei  cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 

1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 şi ţinând cont de H.C.L. nr. 28/26.02.2019, 

vă prezint următoarele: 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/26.02.2019 privind stabilirea unor 

măsuri în vederea repartizării locuinţelor din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni 

au fost stabilite măsuri care constau în: criteriile de departajare, constituirea comisiei 

de analiză, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii pentru a 

primi o locuinţă din fondul locativ; 

Prin hotărârea sus menţionată a fost constituită comisia socială pentru analiza 

solicitărilor depuse pentru închirierea unei locuinţe în structura prevăzută în anexa nr. 

3 la hotărâre. Din comisie au facut parte şi doi consilieri locali (un membru titular şi 

un membru supleant) fapt pentru care, în urma constituirii noului consiliu local, 

structura comisiei trebuie actualizată şi potrivit schimbărilor statutului preşedintelui de 

comisie, această calitate revenind viceprimarului oraşului. 

Faţă de cele mai sus prezentate propun aprobarea comisiei sociale de analiză a 

solicitărilor pentru închirierea unei locuinţe astfel cum este prevăzută în anexă. 

 

 

În speranţa aprobării vă mulţumesc anticipat! 

 

 

 

                                            P R I M A R, 

BUCUROIU CONSTANTIN 

 

 

 

Consiliului Local al Oraşului Boldeşti-Scăeni 

 

 

 
                                                                  

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA LA  H.C.L. nr. 17 / 20.01.2021 

 

  

 

 

 

COMPONENŢA COMISIEI SOCIALE DE ANALIZĂ A SOLICITĂRILOR 

DEPUSE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNEI LOCUINŢE. 

 

 

 

 

 

 

1. Dincă Florin-Ionuţ – viceprimar – preşedinte 

2. Moraru Mariana – inspector – secretar 

3. Nedelcu Mariana – şef S.P.L. – membru  

4. Iamandi Ion – şef serviciu administraţie – membru  

5. Lăcătușu Ioan– consilier local – membru  

6. Simon Petru – consilier local – membru supleant al domnului Lăcătușu Ioan 


