ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS

HOTĂRÂRE
Privind stabilirea unor măsuri în vederea repartizării locuinţelor sociale
pentru comunităţile de romi, rămase disponibile, din comuna Budacu de Jos

Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară în prezenţa a ___
consilieri locali,
Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 1957 din
9.04.2019;
-raportul comun al viceprimarului şi consilierului superior din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 1958 din 9.04.2019;
-raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 2104 din 15.04.2019;
-raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 2105 din 15.04.2019;
-raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 2106 din 15.04.2019;
În conformitate cu:
-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr. 1 din 24.01.2009
privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării Programului-pilot „Locuinţe sociale pentru
comunităţile de romi”;
-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr. 33 / 8.04.2016 privind
stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele sociale pentru comunităţile de romi, din
comuna Budacu de Jos;
-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr. 52 / 31.08.2017 privind
constituirea Comisiei de examinare a solicitărilor de locuinţe sociale depuse la nivelul comunei
Budacu de Jos;
-prevederile Cap.VII lit. „B” pct .4 şi 5 din H.G.R. nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei
Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
-prevederile H.G.R. nr nr. 18/2015 de aprobare a Strategiei de incluziune a cetățenilor români
aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020;
-prevederile art.12. din Programul-pilot "Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi"
aprobat prin H.G.R. nr. 1237 / 2008;
-prevederile Cap. V – Locuinţa socială din Legea nr. 114/1996 – legea locuinţei, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.21 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
locuinţei nr. 114/1996, aprobat prin H.G.R. nr. 1275 / 2000 cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.1 alin.(2), art.2, art.4 şi art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. “c”, alin.(9) şi ale art. 45 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
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HOTĂRĂŞTE
Art.1.-Se aprobă criteriile în baza cărora se repartizează – prin închiriere - locuinţele sociale
pentru comunităţile de romi, rămase disponibile, în comuna Budacu de Jos, conform Anexei nr.1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-(1)-În baza criteriilor aprobate la art.1, Comisia de examinare a solicitărilor de locuinţe
sociale, va întocmi lista de prioritate cuprinzând persoanele care sunt îndreptăţite să beneficieze de
repartizarea unei locuinţe sociale în comuna Budacu de Jos, care va fi supusă spre aprobare
Consiliului local al comunei Budacu de Jos.
(2)-Examinarea solicitărilor de locuinţe sociale depuse la nivelul comunei Budacu de
Jos va fi efectuată de către Comisia numită în acest sens prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Budacu de Jos nr. 52 / 31.08.2017.
Art.3.-(1)-Pot fi înscrise in lista de prioritate in vederea repartizării unei locuinţe sociale
destinate închirierii, persoanele care au depus sau depun cereri împreună cu documentele justificative
sau le vor depune până la data de 9 mai 2019, ora 16,00.
(2) - Se aprobă lista cu documente justificative pe care solicitanţii trebuie să le prezinte
în vederea analizării cererii şi sunt cele prezentate în Anexa nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4. -Cererile sau documentele depuse după aceasta dată, nu vor mai fi luate în considerare,
în vederea calculării unui punctaj şi înscrierii pe lista de prioritate a solicitanţilor.
Art.5.-Lista de prioritate se întocmeşte sau se actualizează anual, numai în cazul în care în
anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze noi locuinţe sociale, destinate închirierii
sau sunt rămase disponibile locuinţe sociale dintre cele existente.
Art.6.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul 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;
Agenţia Naţională pentru Romi;
Biroul Judeţean pentru Romi Bistriţa-Năsăud”

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BÎRLEAN IOAN-REMUS

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
VĂRĂREAN FLORIN-IOAN
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