
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 129058/ 19.04.2021                      PROIECT AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL  

                                                                                                   AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                         NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei  nominale de repartizare pe locații a locuințelor pentru 

tineri destinate închirierii 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Având în vedere : 

 

- Procesul verbal nr. 128106/ 15.04.2021 al comisiei speciale pentru analizarea 

solicitărilor de locuințe pentru tineri; 

- Referatul  nr. 128474/ 15.04.2021 al Compartimentului Fond Locativ și Îndrumare 

Asociații de Proprietari prin care se propune aprobarea listei  nominale de repartizare 

pe locații a locuințelor pentru tineri destinate închirierii;  

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 129059/ 19.04.2021 ; 

- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 129060/1/ 

19.04.2021; 

- Raportul Compartimentului Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari 

înregistrat cu nr. 129060/2/ 19.04.2021; 

- Prevederile art. 15 (1), (5), (6), (7) și (8) din Anexă şi ale Anexei nr. 11 la normele 

metodologice, lit. A – Criterii de acces la locuinţă destinată închirierii şi lit. B - Criterii 

de ierarhizare stabilite prin punctaj din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998, privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată; 

- Prevederile H.C.L nr. 96/ 31.03.2021, prin care s-a aprobat Lista nominală privind 

solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii; 

- Prevederile H.C.L nr. 72/ 30.03.2012 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor 

pentru tineri, destinate închirierii în municipiul 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 de repartizare pe locații a locuințelor pentru tineri 

destinate închirierii, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART. 2 – La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții 

acestora au obligația sa reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces în termen de 

15 zile calendaristice de la data primirii comunicării privind aprobarea prin hotărâre de 

consiliul local a repartiției. 



 

 

 

 

ART. 3 – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari. 

 

ART.4 – Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentul 

Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari. 

 

ART. 5 – 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-A2/ex.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 129059/ 19.04.2021 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei  nominale de repartizare pe 

locații a locuințelor pentru tineri destinate închirierii 

 

Prin procesul verbal nr. 128106/ 15.04.2021 al Comisiei sociale pentru 

analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri este stabilită repartizarea a 12 de unități 

locative vacante. 

Repartizarea acestor locuințe se face în ordinea stabilită prin lista anuală de 

priorități aprobată prin H.C.L. nr. 96/ 31.03.2021. 

Solicitanții respectă în totalitate prevederile HG nr. 962/ 2001, Anexa nr. 11, lit. A -  

Criterii de acces la o locuință, lit. B – Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj și 

urmează să primească repartiții în locuințele situate pe străzile: Narciselor, Bucegi, 

Fîgăraș, Letea și Depoului. 

                    Persoanele nominalizate îndeplinesc în totalitate criteriile de acces la o 

locuință pentru tineri destinată închirierii conform HG nr.962/2001 anexa nr.11, lit. A- 

criterii de acces la locuință și lit. B- criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj și au 

obligația să reconfirme în totalitate îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru 

tineri, destinate închirierii, conform HG nr.962/2001, art.15, alin. (5) și anexa nr.11, 

lit. A, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii comunicării privind 

aprobarea prin hotărâre de consiliul local a repartiției. 

  Față de cele prezentate anterior, vă rog să hotărâți. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 
N.O.P,B.S/DS-I-A2/ex.1 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV ȘI ÎNDRUMARE 

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI 

Nr. 129060/2/19.04.2021 

 

 

 

 

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei  nominale de 

repartizare pe locații a locuințelor pentru tineri destinate închirierii 

 

Lista de repartizare a locuințelor se supune aprobării consiliului local al 

municipiului Bacău și va fi dată publicității prin afișare la un loc accesibil publicului. 

Repartizarea efectivă a locuințelor se face de către persoanele înscrise în lista de 

repartizare rămasă definitivă, urmărindu-se, după caz, repartizarea prioritară către 

persoanele cu handicap și asigurarea spațiului locativ la care au dreptul solicitanții de 

locuințe, în ordinea descrescătoare a numărului de camere. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru 

tineri destinate închirierii a fost întocmit prin respectarea prevederilor HG nr. 962/ 

2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punere în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/ 1998, actualizată, precum și a OUG nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ, actualizată. 

          În sensul celor arătate mai sus, avizăm favorabil acest proiect de hotărâre. 

 

 

 

                                              DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

IONEL IULIAN STAN 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Nr. 129060/1/19.04.2021 

 

 

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei  nominale de repartizare pe 

locații a locuințelor pentru tineri destinate închirierii 

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

- Prevederilor art. 15  alin. (1), (5), (6), (7) și (8) din Anexă şi ale Anexei nr. 11 la normele 

metodologice, lit. A – Criterii de acces la locuinţă destinată închirierii şi lit. B - Criterii de 

ierarhizare stabilite prin punctaj din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998, modificată și 

completată, care precizează: 

(1)  În urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, inclusiv cele construite 

şi destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ şi din sănătate, comisiile 

sociale vor prezenta consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau 

conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din 

domeniul sănătăţii, după caz, lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate 

închirierii, precum şi propuneri privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, luându-se în 

considerare folosirea spaţiului locativ existent, precum şi construirea de locuinţe noi în condiţiile legii 

şi ale prezentelor norme metodologice. Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în 

soluţionarea acestora se fac până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în 

considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent. 

(5) La data repartizarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, solicitantii acestora au obligatia 

sa reconfirme indeplinirea tuturor criteriilor de acces. Data la care se poate incepe efectiv repartizarea 

locuintelor si la care se raporteaza indeplinirea conditiilor referitoare la varsta solicitantilor de 

locuinte, prevazute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, este data preluarii in administrare a locuintelor respective de catre cei 

indreptatiti, potrivit prevederilor art. 19^1 alin. (3) din prezentele norme metodologice. 

(6) Lista de repartizare a locuintelor se intocmeste prin preluarea solicitantilor inscrisi in lista de 

prioritate stabilita potrivit alin. (1) si (2), urmarindu-se asigurarea spatiului locativ la care au dreptul 

solicitantii de locuinta si evitandu-se repartizarea unor spatii excedentare. Pentru stabilirea numarului 

de camere la care au dreptul solicitantii de locuinta se aplica prevederile Legii locuintei nr. 114/1996, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la exigentele minimale in asigurarea 

spatiului locativ pe numar de personae. 

(7) Lista de repartizare a locuintelor se supune aprobarii, dupa caz, consiliului local al comunei, 

orasului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti, consiliului judetean, 

Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau conducatorului autoritatii administratiei publice 

centrale din domeniul invatamantului ori din domeniul sanatatii si va fi data publicitatii prin afisare 

la un loc accesibil publicului. Contestatiile cu privire la repartizarea locuintelor se adreseaza si se 

solutioneaza in conditiile prevazute la alin. (4). 

(8) Repartizarea efectiva a locuintelor se face catre persoanele inscrise in lista de repartizare ramasa 

definitiva, urmarindu-se, dupa caz, repartizarea prioritara catre persoane cu handicap si asigurarea 

spatiului locativ la care au dreptul solicitantii de locuinte, in ordinea descrescatoare a numerelor de 

camera. 

 



 

- 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-A2/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 129060/ 19.04.2021 

CĂTRE 

          DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

COMPARTIMENT FOND LOCATIV ȘI ÎNDRUMARE 

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI 

 

 

 

 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 de repartizare pe locații a 

locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în vederea analizării şi întocmirii 

rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 20.04.2021 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA  la HCL nr.________________ 

                                                                                                  

 

LISTA NOMINALA DE REPARTIZARE  PE LOCAȚII A LOCUINŢELOR 

 PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII   

 conform HG 962/2001, anexa 11, lit. A, lit. B                      

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                     DIRECTOR EXECUTIV ADJ. 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                                                 IONEL IULIAN STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.Crt. NUME şi PRENUME Punctaj Locația stabilită Tip loc. 

1 ION MARIUS 94 Str. Depoului, nr. 86/A/7 1 cam 

2 MARCHIDAN DRAGOȘ ANDREI 81 Str. Depoului, nr. 82/B/20 2 cam 

3 CHELARU VIZIR FLORIN LUCIAN 78 Str. Letea, nr. 50bis/A/2 1 cam 

4 CIOROBA IONUȚ 76 Str. Letea, nr. 46A/B/17 1 cam 

5 COVACI ELENA LOREDANA 75 Str. Narciselor, nr. 14A/A/8 1 cam 

6 PUNEI FLORIN ANDREI 73 Str. Letea, nr. 50bis/A/4 1 cam 

7 RESTAS ANITA 68 Str. Depoului, nr. 82/B/19 1 cam 

8 MIREA CLAUDIA CRISTINA 66 Str. Narciselor, nr. 2bis/A/15 2 cam 

9 MORARU OCTAVIAN MARIUS 65 Str. Narciselor, nr. 2bis/A/35 2 cam 

10 COVRIG ANA MARIA 64 Str. Făgăraș, nr. 8/B/2 1 cam 

11 ALEXA ANCUȚA IOANA 64 Str. Depoului, nr. 80/B/9 1 cam 

12 BERNEVIC MITRI IOANA 64 Str. Bucegi, nr. 138A/B/17 1 cam 



 

ARHITECT ȘEF        

COMPARTIMENT FOND LOCATIV ŞI  

ÎNDRUMARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 

Nr. 128474/15.04.2021 

                                                                                                                    APROB 

                                       PRIMAR 

                  LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 

 

REFERAT 

privind aprobarea listei nominale de repartizare pe locații a locuințelor pentru tineri destinate închirierii 

 

 

 

În conformitate cu: 

- Legea nr.152/1998, republicată, actualizată privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 

art.8, alin.1, alin.3; 

- HG nr.962/27.09.2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru locuinţe, art.15, alin.5, alin.6, 

alin.7, alin.8 si alin. 9, acestea din urmă prevăd „repartizarea efectivă a locuințelor se face către persoanele 

înscrise în lista de repartizare rămasă definitivă, urmărindu-se, după caz, repartizarea prioritară către persoane 

cu handicap și asigurarea spațiului locativ la care au dreptul solicitanții de locuințe, în ordinea descrescătoare a 

numerelor de camere. Locuințele rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere se 

repartizează solicitanților care au înregistrate cereri în condițiile prevederilor art.14, alin.1, alin.2 și care 

îndeplinesc criteriile de acces adoptate în condițiile prevederilor art.14, alin.7.” precum și anexa 11, lit. A- 

criterii de acces la locuinţă, lit. B- criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj; 

- H.C.L. nr. 72/30.03.2012 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul 

Bacău, conform adresei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 10760/E.C./23.02.2012; 

- Dispoziţia nr. 946/14.04.2021 privind constituirea Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de 

locuințe pentru tineri, destinate închirierii; 

- H.C.L. nr. 96/31.03.2021, prin care s-a aprobat Lista nominală cu solicitanții care au acces la locuințele 

pentru tineri destinate închirierii; 

comisia socială pentru analizarea solicitărilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii constituită 

conform Dispoziţiei nr. 946/14.04.2021, a propus prin Procesul Verbal nr. 128106/15.04.2021, anexat, 

aprobarea listei nominale de repartizare pe locații a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ce va fi supusă 

aprobării Consiliului Local.  

Persoanele nominalizate în anexa la prezentul referat, îndeplinesc în totalitate criteriile de acces la o 

locuință pentru tineri destinată închirierii conform HG nr.962/2001 anexa nr.11, lit. A- criterii de acces la 

locuință și lit. B- criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj și au obligația să reconfirme în totalitate 

îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, conform HG nr.962/2001, 

art.15, alin. (5) și anexa nr.11, lit. A, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii comunicării privind 

aprobarea prin hotărâre de consiliul local a repartiției. 



 

 

Anexăm: 

- Dispoziţia nr. 946/14.04.2021 privind constituirea Comisiei Sociale pentru analizarea 

solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii; 

- Procesul Verbal nr. 128106/15.04.2021 al comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de 

locuinţe pentru tineri, destinate închirierii; 

-  H.C.L. nr. 72/30.03.2012 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii 

în municipiul Bacău, conform adresei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 

10760/E.C./23.02.2012; 

-  H.C.L. nr. 96/31.03.2021, prin care s-a aprobat Lista nominală cu solicitanții care au acces la locuințele 

pentru tineri destinate închirierii. 

 

 

 

 

 

 

                Director Executiv Adjunct                                                                         Întocmit 

                       Ionel Iulian Stan                                                                            Răzvan Anasie 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RA/RA/Ds.D.2/Ex.2           

 


