
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

privind  aprobarea Regulamentului privind efectuarea schimbului unei locuinte pentru 
tineri, destinate inchirierii prin A.N.L., cu locuinta vacanta de aceeasi categorie 
 
 
Avand in vedere prevederile legale  cuprinse in : 

 - art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) si lit.d), alin.(6) lit.a) si b) si alin.(7) lit.q) din 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - art.8 alin.(6) din Legea nr.152/1998 – privind infiintarea Agentiei Nationale pentru 
Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - art.15 alin.(9), (18), (19), (20) din 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 ; 
 
 Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de 
catre viceprimarul orasului Valenii de Munte si raportul Comisiei pentru activitati social – culturale, 
invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport ; 

 
In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
 
 

Art.1. Se aproba Regulamentul privind efectuarea schimbului unei locuinte pentru tineri, 
destinate inchirierii prin A.N.L., cu locuinta vacanta de aceeasi categorie, conform anexei ce face 
parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : primarul, serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale si comisia sociala pentru analiza si propuneri privind modul de solutionare a 
cererilor pentru acordarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii. 
 Art.3.  Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe 
site-ul institutiei. 
 Comunicarea, afisarea si publicarea  se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
      Moldoveanu Iuliana 
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                   SECRETAR GENERAL – Onoiu Elena - Adina 
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         Anexa la HCL __________ 
 
 
 

REGULAMENT  PRIVIND  EFECTUAREA  SCHIMBULUI  UNEI  LOCUINŢE 

 PENTRU TINERI,  DESTINATE  ÎNCHIRIERII  PRIN  ANL  

CU O LOCUINŢĂ VACANTĂ DE ACEEAŞI CATEGORIE 

 

 

Art.1. Obiectul prezentului regulament îl constituie stabilirea MODULUI (condiţiilor şi 

criteriilor)  de realizarea a schimbului de locuinţe pentru tineri destinate închirierii cu o locuinţă 

vacantă de aceeaşi categorie, realizate în condiţiile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe. 

 

Art.2. La elaborarea prezentului regulament au fost avute în vedere şi respectate următoarele 

acte normative: 

- Legea 152/1998 privind înfiinţarea ANL, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legea  Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art.3. Solicitarea unui schimb de locuinţă pentru tineri cu o locuinţă vacantă de aceeaşi 

categorie se ia in evidenţă  pe baza unei cereri formulate de către titularul unui contract de închiriere 

al unei locuinţe ANL, cu respectarea următoarelor CRITERII DE ACCES: 

 

1) Titularul contractului de închiriere cât şi membrii familiei acestuia - soț/soție, copii 

și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - nu au dobândit şi nu dețin o altă 

locuință în proprietate și/sau nu sunt beneficiarii unei alte locuințe cu chirie, proprietate 

de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care îşi desfășoară 

activitatea, cu excepţia cotelor-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii, dacă 

acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 mp, suprafaţă utilă minimală/persoană, 

prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



2) Titularului contractului de închiriere i s-a modificat starea civila şi/sau numărul 

persoanelor aflate în întreţinere sau la repartiţie nu s-au putut asigura suprafeţele 

minimale în raport cu numărul de persoane. 

3) Solicitantul schimbului de locuinţă să facă dovada că nu înregistrează datorii la plata 

chiriei şi a cheltuielilor privind întreţinerea, iar spaţiul închiriat este bine întreţinut. 

             

Art. 4. Soluţionarea cererilor care îndeplinesc criteriile de acces se va realiza în următoarea 

ordine de ierarhizare: 

1. Numărul de persoane; 

2. Modul de exploatare a locuinţei; 

3. Vechimea cererii. 

 

Art.5. 1) Numărul de persoane - reprezintă numărul celor care locuiesc la adresa respectivă 

– titularul şi persoanele aflate în întreţinere, care va fi demonstrat pe baza contractului de închiriere 

şi a adeverinţei de la asociaţia de locatari. 

 

 2) Modul de exploatare a locuinţei are în vedere: 

a) Starea locuinţei închiriate, modul în care este întreţinut spaţiul deţinut conform 

contractului de închiriere. 

b) Obligaţia chiriaşului de a nu înregistra debite restante la plata chiriei, respectiv a 

cheltuielilor de întreţinere.  

 2.1)  Starea locuinţei  va fi constatată şi consemnată în urma  verificărilor / anchetelor 

realizate de către Comisia socială  pentru analiză şi propuneri privind modul de soluţionare a 

cererilor pentru acordarea de locuinţe pentru tineri. 

 

3)  Departajarea în funcţie de vechimea cererii se va face ţinându-se cont de ordinea 

crescătoare de înregistrare a solicitărilor de schimb. 

 

Art.6. Lista privind soluţionarea cererilor de schimb de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, prin ANL cu o locuinţă vacantă, de aceeaşi categorie, se aprobă prin Hotărâre a 

Consiliului Local. 

Art.7. Schimbul unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii prin ANL cu o locuinţă 

vacantă de aceeaşi categorie se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local, în baza listei de 

soluţionarea a cererilor de schimb, aprobate conform prezentului regulament. 

 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
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PRIMAR 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 
privind efectuarea schimbului unei locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii prin ANL, cu o locuinţă vacantă de aceeaşi categorie 
 
 
 

Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii pot fi supuse schimbului de locuinţe potrivit 

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. 

Prin O.G. nr. 26/27 august 2019 s-au introdus ultimele modificării în ceea ce priveşte 

schimbul de locuinţe, potrivit cărora schimbul se poate efectua atât la prelungirea contractelor de 

închiriere cât şi în perioada de valabilitate a contractului.  

Având în vedere existenţa unui număr mai mare de cereri decât numărul de spaţii 

disponibile, Comisia socială a propus întocmirea unui REGULAMENT pentru a stabili condiţii 

suplimentare în vederea departajării solicitanţilor.  

Regulamentul prevede acordarea schimbului unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii 

prin ANL, cu o locuinţă vacantă de aceeaşi categorie,  în funcţie de numărul de persoane, urmat 

de starea locuinţei /modul în care este întreţinut spaţiul actual, iar apoi vechimea cererii 

solicitantului.  

 
 Faţă de cele prezentate propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de 
hotărâre.  

 
PRIMAR, 

    FLORIN  CONSTANTIN 
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RAPORT  DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 

privind efectuarea schimbului unei locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii prin ANL, cu o locuinţă vacantă de aceeaşi categorie 

 

 

 

Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii pot fi supuse schimbului de locuinţe potrivit 

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. 

 

Prin O.G. nr. 26/27 august 2019 s-au introdus ultimele modificării în ceea ce priveşte 

schimbul de locuinţe, potrivit cărora schimbul se poate efectua atât la prelungirea contractelor de 

închiriere cât şi în perioada de valabilitate a contractului.  

 

Având în vedere existenţa unui număr mai mare de solicitări pentru schimbul garsonierei cu 

un apartament vacant, decât numărul de spaţii disponibile, Comisia socială pentru analiză şi 

propuneri privind modul de soluţionare a cererilor pentru acordarea de locuinţe pentru tineri a 

propus întocmirea unui REGULAMENT pentru a stabili condiţii suplimentare în vederea 

departajării solicitanţilor.  

 

Regulamentul prevede acordarea schimbului unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii 

prin ANL, cu o locuinţă vacantă de aceeaşi categorie,  în funcţie de numărul de persoane, urmat 

 



de starea locuinţei /modul în care este întreţinut spaţiul actual, iar apoi vechimea cererii 

solicitantului.  

Pentru chiriaşii cu contracte iniţiale încheiate  pe 5 ani, se poate face schimbul şi în perioada 

de valabilitate a contractului. 

      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  
  

           Referent Tronaru Oana 
 

      Inspector Penes Nicoleta  
 

      Consilier local Toma Cornel  
 

      Consilier local Niculae Nicoleta  
 

 


