
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARARE 
privind aprobarea listei de prioritati in solutionarea cererilor de schimb de locuinte  pentru tineri, 

destinate inchirierii, pentru anul 2018 
 
 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.8 alin.(6) din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G.nr.962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 

prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- art.36 alin.(6) lit.a) pct.5 si pct.17 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.114/1996 – privind locuintele republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- H.G.nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 

prevederilor Legii privind  locuintele; 

- H.C.L.nr.66/31 iulie 2018 privind aprobarea criteriilor pentru  stabilirea ordinii de prioritate  

in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate 

inchirierii, in orasul Valenii de Munte ; 

 

Tinand cont de raportul intocmit de catre viceprimarul orasului Mares Liliana si raportul Comisiei 

pentru activitati social – culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport ; 

 

In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
  

 Art.1. Aproba lista de prioritati in solutionarea cererilor de schimb de locuinte pentru tineri, destinate 

inchirierii, pentru anul 2018, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: Primarul si Serviciul buget – finante, impozite si 

taxe locale. 

Art.3. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se va publica pe site-ul 

institutiei si se va comunica celor interesati, de catre Biroul administratie publica locala. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Oprea Daniel 

 
 
        CONTRASEMNEAZA: 

                                     SECRETAR –   Onoiu Elena - Adina 
 
VALENII DE MUNTE, 31 octombrie 2018. 
NR. 109 
 



 

Anexa  la HCL nr.____/__________ 

 

 

LISTA DE PRIORITĂŢI ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR  

DE SCHIMB DE LOCUINŢE PENTRU TINERI, 

 DESTINATE ÎNCHIRIERII, PRIN ANL 

 

 

 

Nr. Crt. Nume şi prenume Punctaj 

1 Istratescu Simona 63 

2 Alexandru Valentin 62 

3 Alexe Catalina 55 

4 Stanciu Ramona Maria 53 

 

 
     PREŞEDINTE COMISIE,                    SECRETAR COMISIE, 

      Viceprimar Mareş Liliana          Inspector Stanciu Alina 

 

 

 

 

        MEMBRII COMISIE –  Inspector  Porcica Dumitru  

  

    Inspector Cojocaru Ioana 

 

Inspector Penes Nicoleta  

 

Consilier local Toma Cornel  

 

Consilier local Niculae Nicoleta  

 

 

 
 
 
 
 



 

 

                                              

     
 

     

                                          EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de schimb de 

locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate  

de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în oraşul Valenii de Munte 

 

Locuinţele pentru tineri destinate închirierii se realizează conform prevederilor Legii nr. 152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi  H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere ultimele modificări legislative, introduse prin H.G. nr. 420 din 21 iunie 2018, 

respectiv art. 15, alin 9, potrivit căruia  “locuinţele rămase vacante pe perioada explotării acestora în regim 

de închiriere pot fi supuse schimbului de locuinte...” cât şi faptul că în ultimii ani au fost înregistrate cereri 

privind schimbul de locuinţe, Comisia socială pentru analiză şi propuneri privind modul de soluţionare a 

cererilor pentru acordarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, desemnată conform HCL nr. 55/28 

iunie 2018, a supus analizei soluţionarea cererilor existente. 

Conform art. 8, alin. 6 din Legea 152/1998 privind înfiinţarea ANL, “La prelungirea contractelor de 

închiriere, autorităţile administraţiei publice locale reevaluează starea civilă a chiriaşilor şi numărul de 

persoane aflate în întreţinerea lor şi, la solicitarea acestora, pot să realizeze un schimb de locuinţe.” 

Precizăm că în evidenţele noastre există un număr de 5 solicitări privind schimbul de locuinţe, pentru care 

contractele de închiriere expiră  în lunile noiembrie şi decembrie.  

Având în vedere că din totalul de spaţii locative destinate închirierii, sunt doar 2 apartamente vacante, 

iar pentru fiecare dintre cei 5 solicitanţi s-a modificat numărul de persoane aflate în întreţinere, Comisia 

sociala a propus stabilirea unei ordini de priorităţi luându-se în calcul Anexa 11 din norme, privind 

CRITERIILE CADRU pentru stabilirea ordinii de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 

repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.  Astfel au fost întocmite adrese către fiecare 

solicitant în vederea depunerii documentelor necesare stabilirii unui punctaj şi întocmirii listei de priorităţi 

pentru cererile de schimb. 

Din numărul total de solicitări, au fost depuse  4 dosare în termenul comunicat şi 1 dosar peste 

termen, fapt pentru care acesta din urma nu se mai încadrează în vederea analizării şi stabilirii punctajului. 

Potrivit  Procesului-verbal nr. 70151 din 09.10.2018, în urma verificării fiecărui dosar şi stabilirii 

punctajelor conform criteriilor aprobate prin HCL 66/31 iulie 2018,  comisia socială  a  

 



 

întocmit  Lista solicitanţilor care au acces la schimbul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

dată publicităţii prin afişare la avizierul Biroului ITL.  

Ca urmare a punctajelor obţinute s-a întocmit Lista de priorităţi în soluţionarea cererilor de 

schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,  prezentată în Anexă.  Aceasta urmează să fie dată 

publicităţii prin afişare, iar contestaţiile se vor depune în termen de 7 zile de la afişare. Soluţionarea 

contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii. 

 

 In urma celor prezentate mai sus propun spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de 

hotarare. 

 

 

  
     PRIMAR, 

    FLORIN  CONSTANTIN 

 

 

 

   
               

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE 
PRIMĂRIA 

BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE 
Str. Berevoiesti nr.3A, tel.0244/280816, fax. 0244/280631 

                                                

Nr.                /                           .                                                 

    
 

 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de schimb de 

locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate  

de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în oraşul Valenii de Munte 

 

 

Locuinţele pentru tineri destinate închirierii se realizează conform prevederilor Legii nr. 152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi  H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere ultimele modificări legislative, introduse prin H.G. nr. 420 din 21 iunie 2018, 

respectiv art. 15, alin 9, potrivit căruia  “locuinţele rămase vacante pe perioada explotării acestora în regim 

de închiriere pot fi supuse schimbului de locuinte...” cât şi faptul că în ultimii ani au fost înregistrate cereri 

privind schimbul de locuinţe, Comisia socială pentru analiză şi propuneri privind modul de soluţionare a 

cererilor pentru acordarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, desemnată conform HCL nr. 55/28 

iunie 2018, a supus analizei soluţionarea cererilor existente. 

Conform art. 8, alin. 6 din Legea 152/1998 privind înfiinţarea ANL, “La prelungirea contractelor de 

închiriere, autorităţile administraţiei publice locale reevaluează starea civilă a chiriaşilor şi numărul de 

persoane aflate în întreţinerea lor şi, la solicitarea acestora, pot să realizeze un schimb de locuinţe.” 

Precizăm că în evidenţele noastre există un număr de 5 solicitări privind schimbul de locuinţe, pentru care 

contractele de închiriere expiră  în lunile noiembrie şi decembrie.  

Având în vedere că din totalul de spaţii locative destinate închirierii, sunt doar 2 apartamente vacante, 

iar pentru fiecare dintre cei 5 solicitanţi s-a modificat numărul de persoane aflate în întreţinere, Comisia 

sociala a propus stabilirea unei ordini de priorităţi luându-se în calcul Anexa 11 din norme, privind 

CRITERIILE CADRU pentru stabilirea ordinii de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 

repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.  Astfel au fost  

 

 

 



 

 

 

întocmite adrese către fiecare solicitant în vederea depunerii documentelor necesare stabilirii unui punctaj şi 

întocmirii listei de priorităţi pentru cererile de schimb. 

Din numărul total de solicitări, au fost depuse  4 dosare în termenul comunicat şi 1 dosar peste 

termen, fapt pentru care acesta din urma nu se mai încadrează în vederea analizării şi stabilirii punctajului. 

Potrivit  Procesului-verbal nr. 70151 din 09.10.2018, în urma verificării fiecărui dosar şi stabilirii 

punctajelor conform criteriilor aprobate prin HCL 66/31 iulie 2018,  comisia socială  a întocmit  Lista 

solicitanţilor care au acces la schimbul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, dată publicităţii 

prin afişare la avizierul Biroului ITL.  

Ca urmare a punctajelor obţinute s-a întocmit Lista de priorităţi în soluţionarea cererilor de 

schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,  prezentată în Anexă.  Aceasta urmează să fie dată 

publicităţii prin afişare, iar contestaţiile se vor depune în termen de 7 zile de la afişare. Soluţionarea 

contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii. 

Faţă de cele prezentate, Comisia socială  pentru analiză şi propuneri privind modul de soluţionare a 

cererilor pentru acordarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii  propune spre aprobare prezentul 

proiect de hotărâre.    

 

 

     PREŞEDINTE COMISIE,                    SECRETAR COMISIE, 

      Viceprimar Mareş Liliana          Inspector Stanciu Alina 

 

 

 

 

MEMBRII COMISIE –    Inspector  Porcica Dumitru  

  

           Inspector Cojocaru Ioana 

 

      Inspector Penes Nicoleta  

 

      Consilier local Toma Cornel  

 

      Consilier local Niculae Nicoleta  

 

 


