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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe 
sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău 
 

Consiliul Local al Municipiului Bacău 
 

 Având în vedere: 
•  Prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinţei, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
•  Prevederile art. 21 (1) din H.G. R. Nr. 1275/2000, privind aprobarea 

Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii locuinţei nr. 114/1996; 

•  Referatul nr. 9202/08.07.2008, al Administratorului Public; 
•  Hotărârea nr. 44/28.02.2008, a Consiliului Local al Municipiului 

Bacău; 
•  Prevederile art. 47 şi art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicată şi ulterior modificată; 
•  Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău. 
În baza dispoziţiilor art. 36 (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” punctul 17 şi ale 

art. 45 (1) şi (5) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată şi ulterior modificată, 

 
Hotărăşte 

 
Art. 1. Se constituie Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale 
administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, în 
următoarea componenţă: 

1. Luchian Dragoş, viceprimar – Preşedinte 
2. Mironescu Roxana, consilier local – membru 
3. Bogatu George – consilier local – membru 
4. Curcă Liviu-Constantin – consilier local – membru 
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5. Bîrzu Ilie– consilier local – membru 
6. Pozînărea Daniela – Director S.P.A.S. – membru 
7. Munteanu Gheorghe – Şef serviciu administrare fond locativ – 

membru 
•  Ca secretar al comisiei se numeşte Potoschi Ancuţa-Daniela, consilier 

juridic la Serviciul Juridic Contencios, care va asigura asistenţa 
juridică şi lucrările de secretariat ale comisiei. 

 
Art. 2. Comisia constituită conform art. 1 va avea următoarele atribuţii: 

- analiza cererilor de locuinţe sociale ce se vor prezenta spre aprobare 
consiliului local, lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească, 
în anul următor o locuinţă, în limita locuinţelor existente; 

- supraveghează dacă după aprobare aceste liste au fost afişate la sediul 
Consiliului Local al municipiului Bacău; 

- analizează şi propune Primarului să repartizeze provizoriu în cazurile 
urgente, care nu suferă amânare până la următoarea şedinţă a 
Consiliului Local, locuinţe rămase disponibile aparţinând domeniului 
public sau privat al Municipiului Bacău; 

 
Art. 3. Cu data prezentei hotărâri se abrogă hotărârea nr. 44/28.02.2008, a 
Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
 
Art. 4. Hotărârea va fi comunicată D-lui Viceprimar Dragoş Luchian, 
Direcţiei de Patrimoniu - Serviciul Administrare al Fondului Locativ şi 
Îndrumarea Asociaţiilor de Proprietari, Serviciului Public de Asistenţă 
Socială Bacău, Direcţia Juridică şi Administraţie Locală şi celor 4 consilieri 
locali membri ai comisiei. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
Ing.ROMEO STAVARACHE 

 
 
 
 
 
 
 
Red.Gh.Is./M.P. 
Exp.1 
Ds.I-A-4 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a 

solicitărilor de locuinţe sociale, administrate prin grija Consiliului Local 
al Municipiului Bacău. 

 
 Având în vedere că mandatul Consiliului Local al Municipiului 
Bacău, 2004-2008 s-a încheiat iar pe data de 04 iulie 2008, s-a constituit 
noul consiliu local pe un mandat de 4 ani, 2008-2012, propunem să aprobăm 
constituirea Comisiei de Analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, 
administrate prin grija Consiliului Local, motivat de faptul că s-a 
descompletat prin încetarea mandatului unor consilieri locali. 
 În acest sens propunem ca această comisie să fie formată din 7 
membri şi un secretar, cu următoarea componenţă: 

1. Luchian Dragoş, viceprimar – Preşedinte 
2. Mironescu Roxana, consilier local – membru 
3. Bogatu George – consilier local – membru 
4. Curcă Liviu-Constantin – consilier local – membru 
5. Bîrzu Ilie– consilier local – membru 
6. Pozînărea Daniela – Director S.P.A.S. – membru 
7. Munteanu Gheorghe – Şef serviciu administrare fond locativ – 

membru 
•  Ca secretar al comisiei se numeşte Potoschi Ancuţa-Daniela, consilier 

juridic la Serviciul Juridic-contencios, care va asigura asistenţa 
juridică şi lucrările de secretariat ale comisiei. 
Mai propunem să se abroge H.C.L. nr. 44/28.02.2008. 
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să adoptaţi proiectul de hotărâre în 

forma prezentată. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
Ing. ROMEO STAVARACHE 
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Red.Gh.Is./M.P. 
Ex.1 
Ds.I-A-4 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
ADMINISTRATORUL PUBLIC 
 

 
RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind 
constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe 

sociale, administrate prin grija Consiliului Local al 
Municipiului Bacău. 

 
 

 Analizând proiectul de hotărâre constatăm că sunt îndeplinite 
condiţiile de oportunitate şi necesitate. 
 Se impune constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de 
locuinţe sociale, administrate de Consiliul Local. 
 Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 
 
 
        VICEPRIMAR,            ADMINISTRATOR PUBLIC, 
Ing. DRAGOŞ LUCHIAN          ing. CONSTANTIN GIOSANU 
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ROMÂNIA        SE APROBĂ 
JUDEŢUL BACĂU                   PRIMAR 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU  Ing. ROMEO STAVARACHE 
NR. 9202 / 08.07.2008 
 

REFERAT 
  

În conformitate cu Legea nr. 114/1996, Legea locuinţei, republicată şi 
ulterior modificată şi a H.G.R. nr. 1275/2000,  privind aprobarea Normelor 
Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 
114/1996, se impune să se constituie „Comisia de analiză a solicitărilor de 
locuinţe sociale administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului 
Bacău, motivat de faptul că această comisie constituită prin H.C.L. nr. 
44/2008, este descompletată şi nu mai poate funcţiona. 

Luând act că mandatul Consiliului Local al Municipiului Bacău, ales 
la 06 iunie 2004, a încetat iar în ziua de 4 iulie 2008, s-a constituit noul 
consiliu local ales la 01 iunie 2008, propunem să fie constituită „Comisia de 
analiză a solicitărilor de locuinţe sociale administrate prin grija Consiliului 
Local” compusă din 7 membri în următoarea componenţă: 

1. Luchian Dragoş, viceprimar – Preşedinte 
2. Mironescu Roxana, consilier local – membru 
3. Bogatu George – consilier local – membru 
4. Curcă Liviu-Constantin – consilier local – membru 
5. Bîrzu Ilie– consilier local – membru 
6. Pozînărea Daniela – Director S.P.A.S. – membru 
7. Munteanu Gheorghe – Şef serviciu administrare fond locativ – 

membru 
•  Ca secretar al comisiei se numeşte Potoschi Ancuţa-Daniela, 

consilier juridic la Direcţia Juridică şi Administraţie Locală, 
care va asigura asistenţa juridică şi lucrările de secretariat ale 
comisiei. 

•  Se abrogă H.C.L. nr. 44/28.02.2008. 
 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 
Ing. CONSTANTIN GIOSANU 

 


