
                R O M Â N I A 

   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

               BUDACU DE JOS 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea listei finale de prorităţi pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin 

închiriere, a locuinţelor sociale pentru comunităţile de romi 

 

 

Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară în prezenţa a ____ 

consilieri locali, 

Având în vedere: 

-referatul de aprobare al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 4516 din 

21.08.2019; 

-raportul comun al viceprimarului şi consilierului superior de la Compartimentul asistenţă 

socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub 

nr. 4517 din 21.08.2019; 

 -procesul verbal ale Comisiei de examinare a solicitărilor de locuinţe sociale depuse la 

nivelul comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr.4079 din 29.07.2019;  

-procesul-verbal încheiat la data expirării perioadei de afişare a “Listei provizorii de 

prorităţi pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale pentru 

comunităţile de romi, la nivelul comunei Budacu de Jos”, înregistrat sub nr. 4584 din 26.09.2019; 

-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr. 22 din 15.04.2019 

privind stabilirea unor măsuri în vederea repartizării locuinţelor sociale pentru comunităţile de 

romi, rămase disponibile, din comuna Budacu de Jos; 

-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr. 52 din 31.08.2017 

privind constituirea Comisiei de examinare a solicitărilor de locuinţe sociale depuse la nivelul 

comunei Budacu de Jos; 

-avizul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 4651 din 30.08.2019; 

 -avizul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 4652 din 30.08.2019; 

-avizul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 4653 din 

30.08.2019; 

 În conformitate cu: 

-prevederile art.12 alin.(7) din Programul-pilot "Locuinţe sociale pentru comunităţile de 

romi" aprobat prin H.G.R. nr. 1237 / 2008; 

-prevederile Cap.V – Locuinţa socială, art.38 şi următ. din Legea locuinţei nr.114/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.15 din Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin H.G.R. 

nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit. „d”, alin.(7) lit. „b” şi “q”, alin.(8), lit. 

“b”, art.139 alin.(3) lit. “g” şi ale art. 196 alin. (1) lit. “a”din din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.l.-Se aprobă lista finală de prorităţi pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin 

închiriere, a locuinţelor sociale pentru comunităţile de romi, la nivelul comunei Budacu de Jos, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Se ia act de faptul că nu au fost depuse contestaţii faţă de modul de soluţionare a 

cererilor de acordare a locuinţelor sociale. 



Art.3.-Se aprobă lista de repartizare a locuinţelor sociale pentru comunităţile de romi, la 

nivelul comunei Budacu de Jos, în vederea închirierii acestora către beneficiari, conform Anexei 

nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.-Nivelul chiriei şi Contractul-cadru de închiriere a locuinţelor sociale pentru 

comunităţile de romi, sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului local al comunei Budacu de Jos 

nr. 77 din 18.12.2017. 

Art.5.-Se împuterniceşte Primarul comunei Budacu de Jos în vederea semnării contractelor 

de închiriere cu fiecare beneficiar în parte. 

Art.6.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul 

asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos şi 

Primarul comunei Budacu de Jos.  

 Art.7.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinară, cu: ____ voturi „pentru”, 

____ voturi „împotrivă” şi _____ abţineri, din _____ consilieri prezenţi. 

Art.8.-Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei Budacu de Jos, 

cu: 

- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- Primarul comunei Budacu de Jos;  

- Compartimentul asistenţă socială din cadrul Primăriei Budacu de Jos. 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ 

         GERMAN DĂNUŢ                                        SECRETAR, 

                         VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 
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Din 30 august 2019     
 

 

 

 
 


