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H O T Ă R Â R E 

 
 
 REFERITOR LA:  Aprobarea modului de repartizare a locuinţelor  destinate închirierii,   pentru 
tineri în vârstă de până la 35 ani, construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în 
municipiul Caracal, prin preluarea  solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate aprobată prin Hotărâre a  
Consiliului Local. 
 
           EXPUNERE DE MOTIVE : Lista de repartizare a locuinţelor este necesar a se întocmi prin 
preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate ce va fi aprobată prin hotărâre a Consiliului local, 
urmărindu-se  evitarea repartizării unor spaţii excedentare precum şi asigurarea achitării contravalorii 
întreţinerii locuinţei, a chiriei şi a altor servicii primite, din veniturile  realizate de titularul locuinţelor şi 
membrii familiei acestuia. 
           

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 7576/09.07.2009 al Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului 

Caracal; 
- H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi 
completată;  

- HCL privitoare la aprobarea criteriilor  pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe destinate închirierii,  pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, construite din fonduri 
ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal şi componenţa comisiilor sociale de analiză 
a cererilor şi de prezentare a propunerilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe destinate închirierii; 

- Art. 36 alin.(6) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Avizul comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări a 
Consiliului local, 

În temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
ART. 1. Se  aprobă  modul  de repartizare a locuinţelor  destinate închirierii,  pentru tineri în 

vârstă de până la 35 ani, construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul 
Caracal, prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate aprobată prin Hotărâre a Consiliului 
Local, în ordine descrescătoare a punctajului, astfel: 

  A.  1. Unităţile locative cu o cameră vor fi repartizate persoanelor singure cu venit net lunar mai   
mare sau egal cu 400 lei RON şi familiilor compuse din doi membri cu un venit net lunar/familie mai 
mare sau egal cu 600 lei RON. 

     2. Unităţile locative cu două camere  vor fi repartizate familiilor compuse din trei membri cu un 
venit net lunar/familie mai mare sau egal cu 800 lei RON şi familiilor compuse din patru membri cu un 
venit net lunar/familie mai mare sau egal cu 900 lei RON. 

 
 



 
 

B. Repartizarea unităţilor locative se va face pe scări şi nivele începând de la scara    A→B→ 
C→D….etaj I, scara A →B→C→D…… etaj II, scara A→B→C→D…… etaj III, scara A 
→B→C→D…… etaj IV,  scara A →B→C→D…….. parter. 

NOTA: Numărul de scări şi nivele pot fi diferite de la un bloc la altul dar, modul de repartizare va 
fi acelaşi.  

ART. 2. Lista de repartizare a locuinţelor  destinate închirierii,  pentru tineri în vârstă de până la 
35 ani se va supune aprobării consiliului local şi va fi dată publicităţii prin afişare la avizierul Primăriei. 

ART. 3. Contestaţiile cu privire la lista aprobată conform art.2, din prezenta hotărâre,  vor fi 
adresate primarului în termen de 7 zile calendaristice de la afişare. Soluţionarea contestaţiilor se va face în 
termen de 15 zile de la primire. 

 Lista aprobată conform art. 2, din prezenta hotărâre, va rămâne definitivă după rezolvarea 
eventualelor contestaţii.  

ART.4. Această hotărâre a Consiliului Local Caracal abrogă orice alte prevederi contrare ale unei 
alte hotărâri adoptate de acesta privitoare la aprobarea modului de repartizare a locuinţelor  destinate 
închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe în municipiul Caracal, prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate. 

ART. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul municipiului Caracal şi membri 
comisiei sociale numiţi prin dispoziţia Primarului municipiului Caracal.  
     ART. 6. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi 
direcţiilor  din cadrul Primăriei municipiului Caracal   
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