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    HOTĂRÂREA       Nr.  94                                                                 Data: 26.04.2018 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
pentru actualizarea REGULAMENTULUI  privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea şi 

închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele 
 

        Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018, 
        Analizând Procesul verbal nr.11/2018, al Comisiei tehnice de repartizare efectivă a locuinţelor pentru 
tineri, destinate închirierii şi adresa nr. 25485 din 05.04.2018 a M.D.R.A.P, Bucureşti prin care se propune 
actualizarea  Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea şi închirierea 
locuinţelor tip ANL, aflate pe raza Municipiului Săcele şi a criteriilor de repartizare, în vederea menţinerii 
avizului favorabil; 
         Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 16946/17.04.2018 al Biroului  Fond Locativ, Spații cu altă 
Destinație şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
       Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 114/1996 – Legea 
locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1275/2000 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996; ale Ordinului Ministrului Economiei şi 
Finanţelor nr. 3.471/2008 cu completările ulterioare, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         În temeiul art.10; art. 36 alin.(1), alin.(2), lit.d), alin. (6) lit. a) pct. 5;  art.45, alin.(1);  art. 115 alin. (1) 
lit. b) )  şi  art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă actualizarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru 
repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele, conform Anexei, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Săcele, D-l Ing. Virgil Popa, să semneze, în numele şi 

pe seama Municipiului Săcele, contractele de închiriere, actele adiţionale şi alte documente aferente, încheiate 
cu tinerii solicitanţi care au primit repartiţie pentru o locuinţă ANL. 
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Art.3. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 
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Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi  pentru,   0 împotrivă,  0 abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Biroul  Fond Locativ, Spații cu altă Destinație 
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