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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  114400//2200..0066..22001122    pprriivviinndd  

ddeesseemmnnaarreeaa  mmeemmbbrriilloorr  îînn  CCoommiissiiaa  SSeeccttoorruulluuii  11  ppeennttrruu  aannaalliizzaa  ssoolliicciittăărriilloorr  ddee  llooccuuiinnţţee  ssoocciiaallee  

şşii  ddee  nneecceessiittaattee  ccoonnffoorrmm  pprreevveeddeerriilloorr  LLeeggiiii  nnrr..111144//11999966,,  rreeppuubblliiccaattăă,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  
ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  şşii  aallee  HHoottăărrâârriiii  GGuuvveerrnnuulluuii  RRoommâânniieeii  nnrr..11227755//22000000,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  

ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree,,  îînn  sseennssuull  îînnllooccuuiirriiii  ddoommnnuulluuii  MMiihhaaii  AAlleexxaannddrruu  IIoorrgguulleessccuu  
 
 
 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de 
specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului sectorului 1; 

Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administra ie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertă ilor cetă enilor  şi patrimoniu a 
Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

inând seama de dispozi iile art.43 din Legea nr.114/1996, a locuin ei, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Văzând prevederile art.21  din Normele Metodologice, pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii llocuin ei nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.1275/22.12.2000, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Normei Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.152/1998, privind înfiin area Agen iei Na ionale pentru Locuin e; 
 inând cont de prevederile Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului României nr.74/2007 
privind asigurarea fondului de locuin e sociale destinate chiriaşilor evacua i sau care urmează a fi 
evacua i din locuin ele retrocedate foştilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
nr.18/18.01.2007 privind achizi ionarea de imobile cu destina ia de locuin e de la persoane fizice 
sau juridice; 

Văzând Dispozi ia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 1332/23.08.2000, 
precum şi Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.42/13.02.2003 privind 
aprobarea Regulamentului de repartizare a locuin elor şi a terenurilor aferente conform legii, din 
fondul locativ de stat; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 140/20.06.2012  privind 
desemnarea membrilor în Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuin e sociale şi 
de necesitate conform prevederilor Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000, cu modificările și 
completările ulterioare; 

inând seama de solicitarea domnului Mihai Alexandru Iorgulescu, înregistrată la 
Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr.27862/22.09.2015; 



În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a și art.115, alin.(1), lit.b)  din 
Legea nr.215/2001 a administra iei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  
Art.1. Se aprobă modificarea componen ei comisiei pentru analiza solicitărilor de 

locuin e sociale şi de necesitate conform prevederilor Legii nr.114/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Mihai Alexandru Iorgulescu 
cu domnul Tănase Stamule. 

 
Art.2. Primarul Sectorului 1,  Direcția Utilități Publice – Compartimentul Fond 

Imobiliar,  membrii comisiei  menționate la art.1 şi Serviciul Secretariat General, Audien e vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 29.09.2015. 
 
 
 
 PREŞEDINTEăDEăŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
             AdrianăT n sescu       
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
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