
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

  HOTARARE 

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 

 

Avand in vedere prevederile legale  cuprinse in : 

-  art. 8 alin.(2) si (3) din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru 

Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.14 alin.(1), (2), (7), (8) si (9) 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; 

 Tinand cont de adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 

nr.52326/04.06.2018; 

Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de 

catre Biroul administratie publica locala si raportul Comisiei pentru activitati social – culturale, 

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. Se aproba criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de 

locuinte si repartizarea locuintelor  pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Valenii de Munte, 

conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : primarul, viceprimarul, membrii comisiei 

sociale si  compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului si mediu. 

 

 Art.3. Hotararea Consiliului Local nr.37/27 aprilie 2018 se abroga. 

  

Art.4. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se comunica 

personelor interesate si se publica pe site-ul institutiei. 

Afisarea si comunicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Moldoveanu Iuliana 

  

                              

         CONTRASEMNEAZA: 

                 SECRETAR – Onoiu Elena – Adina 

 

 

VALENII DE MUNTE, 31 iulie   2018 

NR._________. 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

Nr.______/___________2018 

 

 

 

                                                 EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare 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  

 

 

 Conform art.8 alin.(2) si (3) din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 

pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, locuinte pentru tineri 

destinate inchirierii, fac parte din proprietatea privata a statului si sunt administrate de autoritatile 

administratiei publice locale. 

 

 Repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite si date in exploatare 

prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte se face dupa criterii stabilite si 

adoptate de autoritatile administratiei publice locale, cu avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si  

Administratiei Publice, pe baza unor criterii cadru de acces la locuinte si, respectiv, de prioritate in 

repartizarea locuintelor aprobate prin Hotarare a Guvernului.  

 

            Avand in vedere prevederile H.G. nr.420/2018 privind modificarea si completarea Normelor 

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea 

Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.962/2001 – se modifica  

Anexa nr.11,  CRITERII – CADRU pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de 

locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, in sensul ca la punctul 7  se ia 

in calcul venitul mediu net lunar/membru de familie si nu venitul mediu brut lunar/membru de 

familie asa cum era prevazut in H.G. nr.962/2001. 

 

            H.C.L.nr.37/27.04.2018 se abroga. 

 

 Pentru a putea fi repartizate spatiile ramase libere tinerilor care au depus cereri in acest sens, 

propun spre aprobare criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in repartizarea locuintelor pentru 

tineri, destinate inchirierii . 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Florin Constantin 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

Nr.______/___________2018 

 

                                                        R A P O R T  

la proiectul de hotarare 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  

 

 Locuintele pentru tineri destinate inchirierii se realizeaza conform prevederilor Legii 

nr.152/1998 si a Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 

aprobate prin Hotararea Guvernului nr.962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Conform art.8 alin.(2) si (3) din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 

pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, locuinte pentru tineri 

destinate inchirierii, fac parte din proprietatea privata a statului si sunt administrate de autoritatile 

administratiei publice locale. 

 

 Repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite si date in exploatare 

prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte se face dupa criterii stabilite si 

adoptate de autoritatile adminisratiei publice locale, cu avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si  

Administratiei Publice, pe baza unor criterii cadru de acces la locuinte si, respectiv, de prioritate in 

repartizarea locuintelor aprobate prin Hotarare a Guvernului.  

 

            Avand in vedere prevederile H.G. nr.420/2018 privind modificarea si completarea Normelor 

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea 

Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.962/2001 – se modifica  

Anexa nr.11,  CRITERII – CADRU pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de 

locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, in sensul ca la punctul 7  se ia 

in calcul venitul mediu net lunar/membru de familie si nu venitul mediu brut lunar/membru de 

familie asa cum era prevazut in H.G. nr.962/2001. 

 

 Potrivit prevederilor legale din Normele metodologice de punerea in aplicare a prevederilor 

Legii nr.152/1998, aprobate prin Hotararea nr.962/2001, cu modificarile si completarile  ulterioare, 

“criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea 

locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, se adopta sub forma de propuneri care se transmit spre 

avizare Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, insotite de o copie a actului 

prin care au fost adoptate. Forma finala a criteriilor se adopta dupa primirea avizului favorabil al 

Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor ”. 

 

          H.C.L.nr.37/27.04.2018 se abroga. 

 

             In acest sens propunem spre aprobare criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in 

repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii . 

 

 

                 SEF  BIROU A. P. L,                                                             BIROUL I. T.L., 

                 Savulescu Mariana                                                           Stanciu Alina Cornelia 

 

 


