
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 120891/ 18.03.2021 

                                                         PROIECT AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL  

                                                                                                   AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                         NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații 

 a solicitanților de locuințe sociale și din fondul locativ de stat din Municipiul 

Bacău 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Având în vedere : 

 

- Procesul verbal nr. 119669/ 16.03.2021 al comisiei sociale de analiză a solicitărilor 

de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat și de necesitate; 

- Referatul  nr. 120193/ 17.03.2021 al Compartimentului Fond Locativ și Îndrumare 

Asociații de Proprietari prin care se propune spre aprobare Listei nominale cu 

repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale și din fondul 

locativ de stat din Municipiul Bacău 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 120893/18.03.2021 ; 

- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu 

nr.120894/1/18.03.2021; 

- Raportul  Compartimentului Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari 

înregistrat cu nr.120894/2/18.03.2021; 

- Prevederile art. 2 lit.”c”, ale art. 42, ale art. 43 și ale art. 44 din Legea 114/ 1996 

privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 22, ale art, 23 și ale art. 30 HG nr. 1275/ 2000 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței 

nr. 114/ 1996,  modificată și completată; 

- Prevederile H.C.L nr. 286 / 28.12.2020 privind aprobarea listei cuprinzând 

solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de 

stat, în ordinea de prioritate stabilită; 

- Prevederile H.C.L nr. 24/ 28.01.2021 privind aprobarea criteriilor de acces și a 

listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fond 

locativ de stat; 

- Prevederile H.C.L. nr.23/ 28.01.2021, privind constituirea Comisiei de analiză a 

solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija 

Consiliului Local al Municipiului Bacău;  

- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 alin. 

(1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ; 

  

 

 

 



 

 

  

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q” din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ: 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

ART. 1. – Se aprobă Lista nominală cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de 

locuințe sociale și din fondul locativ de stat din municipiul Bacău, în număr de 8 (opt) 

persoane, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART. 2 – Se aprobă suspendarea chiriei pe o perioadă de 12 luni de la data semnării 

contractului de închiriere, cu obligația de a achita contravaloarea cheltuielilor de 

întreținere față de asociația de proprietari la care este arondat imobilul pentru 

apartamentul situat în strada Orizontului nr. 10/A/14 propus spre repartizare doamnei 

Cercel Olena. 

 

ART. 3 – În vederea emiterii repartițiilor pentru locuințele sociale și locuințe din fondul 

locativ de stat, solicitantul va reconfirma cu acte la zi situația prezentată anterior pentru 

care a fost punctat și admis în lista de priorități rămasă definitivă, conform H.C.L nr. 286/ 

28.12.2020, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii înștiințării. 

 

ART. 4 – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari. 

 

ART. 5 – Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și persoanelor 

prevăzute în prezenta hotărâre prin Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații 

de Proprietari. 

 

ART. 6 – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 

legalității. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

B.S,/DS-I-2-A/ex.1 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 120893/ 18.03.2021 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu repartizarea 

efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale și din fondul locativ de 

stat din Municipiul Bacău 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea Listei nominale cu 

persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru 

locuințe sociale sau din fondul locativ de stat. Cei 8 solicitanți nominalizați 

îndeplinesc în totalitate criteriile de acces la o locuință socială sau din fondul 

locativ, conform Anexa nr. 1 lit. A din H.C.L nr. 24/ 28.01.2021, criteriile de 

ierarhizare stabilite prin punctaj, conform pct. II din H.C.L nr. 24/ 28.01.2021 și 

sunt îndreptățite să primească o locuință socială sau din fondul locativ, în ordinea 

de prioritate stabilită. 

Beneficiarii acestor locuințe întrunesc condițiile prezentate în art. 43 din 

Legea nr. 114/ 1996 privind locuințele, care precizează:” Locuințele sociale se 

repartizează de către autoritățile administrației publice locale care le au în 

administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condițiile prevederilor 

prezentului capitol, și de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit 

legii, următoarele categorii de persoane: persoanele și familiile evacuate sau care 

urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, tinerii care au 

vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care 

au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I și II, persoanele cu handicap, 

pensionarii, veteranii și văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii 

recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria 

Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au 

jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de 

la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările  

 

 

 



ulterioare, și ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată 

cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinatate ori 

constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, alte 

persoane sau familii îndreptățite” 

  Față de cele prezentate anterior, vă rog să hotărâți. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.O.P, B.S,/DS-I-2-A/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV ȘI ÎNDRUMARE 

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI 

Nr. 120894/2/ 18.03.2021 

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu 

repartizarea efectivă pe locații  a solicitanților de locuințe sociale și din fondul 

locativ de stat din Municipiul Bacău 

 

 

        

   Au acces la locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau 

persoanele cu venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni,sub 

nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de 

Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se 

analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și 

familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau 

din fondul locativ de stat, a fost întocmit prin respectarea prevederilor Legii nr. 

114/1996, privind locuințele, republicată și actualizată și ale HGR nr. 1275/200, 

privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, motiv pentru care avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

IONEL IULIAN STAN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Nr.120894/1/ 18.03.2021 

 

 

 

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu repartizarea efectivă 

pe locații  a solicitanților de locuințe sociale și din fondul locativ de stat din Municipiul Bacău 

 

 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor art. 2 lit.”c”, ale art.42, ale art. 43, ale art. 44 din Legea nr. 114/ 1996 privind l 

locuințele, modificată și completată, care precizează: 

Art. 2 Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentei legi au următorul înţeles: 

c) Locuinţa socială 

    Locuinţa care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie 

economică nu le permite accesul la o locuinţa în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile 

pieţei. 

Art. 42 Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu 

net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe 

total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii 

în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. 

Art. 43 Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au 

în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condiţiile prevederilor prezentului 

capitol, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de 

persoane: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate 

foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire 

socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, 

pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-

martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă 

de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste 

de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai 

prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 

motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte 

persoane sau familii îndreptăţite. 

Art. 44 Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de 

acesta cu beneficiarii stabiliţi de consiliul local, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 

pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.    Nivelul 

chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până 

la valoarea nominala a chiriei, calculată potrivit art. 31, va fi subvenţionată de la bugetul local al unităţii 

administrativ-teritoriale unde este situată locuinţa social. 

-Prevederilor art. 22, ale art. 23 și ale art. 30 din HG nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/ 1996,  modificată 

și completată, care precizează: 

Art. 22 În limita numărului şi structurii locuinţelor sociale disponibile consiliile locale vor emite 

repartiţii în ordinea stabilită în lista de prioritati rămasă definitivă. Repartizarea locuinţelor de 

necesitate se va efectua în baza criteriilor şi în condiţiile stabilite de consiliile locale conform legii. 

Art. 23 În vederea încheierii contractului de închiriere pentru locuinţe sociale sau de necesitate, 

beneficiarii de repartiţii vor prezenta următoarele documente: 

a) repartiţia emisă de consiliul local; 

b) buletinul/cartea de identitate; 

c) declaraţie şi adeverinţa de venit net lunar realizat pe ultimele 12 luni, pentru fiecare dintre membrii 

familiei care realizează venituri; 



d) alte documente, după caz, din care pot să rezulte unele drepturi pe care le-au dobândit în legătură 

cu închirierea locuinţei. 

Art. 30 (1) 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 

evidenta a solicitărilor primite şi analizarea acestora în comisiile sociale constituite la nivelul 

consiliului local. În acest scop vor stabili şi vor da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, 

criteriile în baza cărora se repartizează asemenea locuinţe. 

(2) Criteriile de baza pentru stabilirea modului de soluţionare a cererilor primite şi a ordinii de prioritate 

în rezolvarea acestora vor fi următoarele: 

a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor; 

b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul; 

c) starea sănătăţii soţilor sau a unor membri ai familiei; 

d) venitul mediu net lunar pe membru de familie; 

e) vechimea cererii. 

(3) Vor avea prioritate în cadrul fiecărui criteriu familiile de tineri şi cele cărora li se pot acorda 

punctaje speciale pentru cazuri mai deosebite, cum ar fi: evacuaţi din locuinţa în virtutea unor prevederi 

contractuale sau legale care nu ţin de voinţa şi de comportamentul acestora, repatriati, tineri din case 

de ocrotire socială, locatari ai unor locuinţe care nu mai prezintă siguranţa în exploatare, funcţionari 

publici transferaţi în interes de serviciu. 

(4) Criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, avute în vedere la alin. (2), nu sunt 

limitative; la acestea se pot adauga de către consiliile locale şi alte criterii, în funcţie de situaţiile 

specifice existente pe plan local. 

- Prevederile H.C.L nr.286 / 28.12.2020, privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții 

îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate 

stabilită; 

- Prevederile H.C.L nr. 24/ 28.01.2021 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele 

necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fond locativ de stat; 

- Prevederile H.C.L. nr.23/ 28.01.2021, privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de 

locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al 

Municipiului Bacău;  

 - Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 

alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele 

de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. 

(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 

cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 

depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal 

al şedinţei. 

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau 

emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 

adoptarii, respectiv emiterii 

Art. 243 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 

conditiile legii, urmatoarele atributii: 

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv 

ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, 

dupa caz; 

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, care precizează: 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

(7)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei 

sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale 

sau în administrarea sa; 

 

     

- şi poate fi supus spre dezbatere 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

CIPRIAN FANTAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.B.S,/DS-I-2-A/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 120894/ 18.03.2021 

CĂTRE 

 

COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV ȘI ÎNDRUMARE 

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

 

 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail 

proiectul de hotărâre  privind aprobarea Listei nominale cu repartizarea efectivă 

pe locații a solicitanților de locuințe sociale și din fondul locativ de stat din 

Municipiul Bacău, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. 

Vă rugăm ca până la data de 19. 03. 2021 să le depuneți în format letric la 

Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

           PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

          LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                               AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                              NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA                ANEXA  la H.C.L nr._____________ 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                                                                                                                                                                             

 

           

        

Lista solicitanților de locuințe sociale și fond locativ aprobați prin  

HCL nr.286/28.12.2020 și repartizarea efectivă pe locații pe locații conform 

Procesului Verbal nr. 119669 din 16.03.2021 al Comisiei sociale de analiză  

a solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ de stat și de necesitate 

administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău 

 

 

 

 

Primarul Municipiului Bacău    Director Executiv Adjunct 

 Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu                        Ionel Iulian Stan 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj Repartiția Tipul locuinței 

1 BREZEANU RODICA 120 Str. Tipografilor nr. 18/A/8 garsonieră 

2 HERȘCOVICI ION NICU 81 Calea Romanului nr. 66 1 cameră 

Casă naționalizată 

3 CIOBANU REMUS 76 Str. Teiului 9/A/14 apartament 2 cam 

4 EPURE DANIELA 76 Str. Henri Coandă nr. 9/A/21 garsonieră 

5 CERCEL OLENA 74 Str. Orizontului nr. 10/A/14 apartament 2 cam 

6 MOCANU RĂZVAN IONUȚ 71 Str. Ștefan Cel Mare 46/A/33 garsonieră 

7 ANTOCHI MARIA 64 Str. Stadionului nr. 5/A/96 garsonieră 

8 CHELARU VIZIR FLORIN LUCIAN 63 Str. Henri Coandă nr. 9/A/21 garsonieră 



 

 

 

ARHITECT ȘEF 

COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV și  

ÎNDRUMARE ASOCIAȚII de PROPRIETARI 

Nr. 120193 din 17.03.2021        

 

  

                                                                                                                         APROB 

          PRIMAR 

                           LUCIAN DANIEL STANCIU 

VIZITEU 

 

 

 

REFERAT 

privind aprobarea Listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații 

 a solicitanților de locuințe sociale și din fondul locativ de stat din Municipiul Bacău 

 

 

În conformitate cu: 

 

- prevederile Legii 114/1996, cu modificările și completările ulterioare art. 2, lit. c, art.42, 

art.43 și art.44; 

- H.G. nr. 1275/07.12.2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, art.22, art.23, art.30; 

- HCL nr. 24 din 28.01.2021 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele 

necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau fond locative de stat, art.2, alin. 1, 

alin.2, alin.3;  

- HCL nr. 286 din 28.12.2020, privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să 

primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită; 

- HCL nr. 23 din 28.01.2021, privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de 

locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al 

Municipiului Bacău 

 și în baza procesului verbal nr. 119669 din 16.03.2021 al Comisiei sociale de analiză a 

solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin 

grija Consiliului Local al Municipiului Bacău,  
 

propunem promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local privind aprobarea 

”Listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale și din 

fondul locativ de stat din Municipiul Bacău”, în număr de 8 (opt) persoane, conform anexei nr.1 

parte integrantă a prezentului referat. 

În vederea emiterii repartițiilor pentru locuințele sociale și din fondul locativ de stat, 

solicitantul va reconfirma cu acte la zi situația prezentată anterior și pentru care a fost punctat 

și admis în lista de priorități rămasă definitivă conform HCL nr. 286 din 28.12.2020, în termen 

de 15 zile lucrătoare de la data înștiințării. 

Având în vedere că apartamentul situat în strada Orizontului nr. 10/A/14 propus spre 

repartizare doamnei Cercel Olena necesită reparații, propunem suspendarea chiriei pe o 

perioadă de 12 luni de la data semnării contractului de închiriere, cu obligația de a achita 

contravaloarea cheltuielilor de întreținere față de asociația de proprietari la care este arondat 

imobilul. 
 

Persoanele nominalizate în anexa nr.1, parte integrantă la prezentul referat, îndeplinesc în 

totalitate: 

- criteriile de acces la o locuință socială sau din fondul locativ - anexa 1, lit. A- HCL nr. 24 

din 28.01.2021; 



- criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, pct. II - HCL nr. 24 din 28.01.2021 și sunt 

îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ, în ordinea de prioritate 

stabilită. 

Anexăm în copie: 

- Procesul verbal nr. 119669 din 16.03.2021 al Comisiei sociale pentru analizarea 

solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat. 

-  HCL nr. 286 din 28.12.2020, privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți 

să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în anul 2021, în ordinea de 

prioritate stabilită, respectiv criterii de ierarhizare prin punctaj; 
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