
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI 

HOTARAREA NR. 471 
privind includerea unei locuinte din fondullocativ al municipiului Ploie~ti in 

fondul de locuinte sociale destinate chiria~ilor evacuati sau care urmeaza sa fie 
evacuati din locuintele retrocedate fo~tilor proprietari ~i repartizarea acesteia 

conform prevederilor legale 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti : 
Vazand Expunerea de Motive a domnilor consilieri Pana George, Cosma 

Marcian, Visean Robert Ionut, Neagu Puiu Daniel, Petrescu Raul Alexandru, Raportul 
de specialitate al Directiei de Gestiune Patrimoniu ~i procesul verbal din 22.10.2013 al 
Comisiei pentru protectie ~i asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor ~i 
libertatilor cetatene~ti, petitii ~i reclamatii prin care se propune repartizarea unei 
locuinte pentru chiria~ii evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din casele restituite 
fo~tilor proprietari; 

A vand 1n vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuintei, republicata cu 
modificarile ~i completarile ulterioare si ale Hotararii de Guvem nr. 1275/2000 privind 
aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 
locuintei; 

In baza Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.40/1999 privind protectia 
chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinta, aprobata prin 
Legea nr.241/2001 si Hotararii de Guvem nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului 
lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinta apartinand 
domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ teritoriale ale 
acestuia; 

in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 
68/13.09.2006 privind masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de 
locuinte prin programe la nivel national, aprobata prin Legea nr. 515/2006; 

A vand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploie~ti nr. 
13/2013 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriasii imobilelor care au :facut 
obiectullegilor proprietatii si listei de prioritate pentru locuinte sociale. 

in baza Ordonantei de Urgenta nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de 
locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din 
locuintele retrocedate fostilor proprietari, aprobata prin Legea nr. 84/2008 cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 



in temeiul art.36, alin (5) lit."a" ~i alin (6) lit."a", pct.17 din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

HOTA.RASTE: 

Art. 1. Aproba includerea unitatii locative identificate in Anexa nr. 1 care face 
parte integranta din prezenta hotarare in fondul de locuinte destinate chiria~ilor evacuati 
sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fo~tilor proprietari. 

Art. 2 (1) Aproba repartizarea acestui spatiu cu destinatia de locuinta din fondul 
de locuinte destinate chiria~ilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele 
retrocedate fo~tilor proprietari, persoanei indreptatite conform Anexei nr. 2 care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

(2) Persoana indreptatita are obligatia ca, in termen de 15 zile de la aducerea 
la cuno~tinta a prezentei hotarari, sa se prezinte in vederea semnarii contractului de 
inchiriere. 

Art. 3. Imputemiceste Primarul Municipiului Ploiesti sa semneze contractu! de 
inchiriere, in baza repartitiei emise. 

Art. 4. Directia de Gestiune Patrimoniu si Administratia Serviciilor Sociale 
Comunitare vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 5. Directia Administratie Publica Juridic Contencios, Contracte va aduce la 
cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari. 

Data in Ploiesti, astazi, 29 noiembrie 2013. 
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MUNICIPIUL PLOIE~TI 
DIRECTIA DE GESTIUNE PATRIMONIU 

AVIZAT 
VICEPRIMAR 

Julian Livi~~. 
~/,~2!?/) --

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind includerea unei locuinte din fondullocativ al municipiului Ploie~ti in 
fondul de locuinte sociale destinate chiria~ilor evacuati sau care urmeaza sa fie 
evacuati din locuintele retrocedate fo~tilor proprietari ~i repartizarea acesteia 

conform prevederilor legale 

In exercitarea atributiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/200 1 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
Consiliul Local asigura potrivit competentelor sale ~i In conditiile legii cadrul necesar 
pentru fumizarea serviciilor publice de interes local privind locuintele sociale ~i 

celelalte unitati locative aflate In administrarea sa. 
Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti nr. 13/2013 s-a aprobat 

lista cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuintelor chiria~ilor evacuati sau care 
urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fo~tilor proprietari, lntocmita potrivit 
criteriilor aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti nr. 
449/2011; 

In baza art.1 lit. ,a" din Ordonanta de Urgenta nr. 68/13.09.2006, fondul de 
locuinte destinat mchirierii catre chiria~ii evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din 
locuintele retrocedate fo~tilor proprietari se va constitui ~i prin redistribuirea cu 
prioritate a unor locuinte din fondul destinat lnchirierii, aflate In proprietatea unitatilor 
adminstrativ teritoriale ~i devenite vacante pe perioada exploatarii. 

3 



~~1\r/> 
Potrivit pre_v:derilor Legii nr. 114/1996 -legea lo_cuintei- ~i , ~9'i:fi~iii! ~l!::Vfm 

nr. 1275/2000 pnvmd aprobarea Normelor metodologrce pentru ~··~r~J'-~plr~a~: a 
Legii locuintei, locuintele se repartizeaza de catre Consiliul Local. "o~ ~j~--,-

Ordonanta de Urgenta nr. 74/2007 privind asigurarea fondului ~')o · V~~· iale 
destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locu~ u ' ~edate 

' ' . ' 
fo~tilor proprietari prevede ca inchirierea ~i administrarea locuintelor urmeaza regimul 
stabilit prin Legea nr.114/1996 republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap.III din Ordonanta 
de Urgenta a Guvemului nr. 40/1999 coroborat cu prevederile art.31, 32, 44 si 45 din 
Legea nr.114/1996 republicata, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local, 
urmand ca nivelul chiriei pe care o vor plati beneficiarii repartitiilor sa se stabileasca 
odata cu incheierea contractelor de inchiriere. 

In evidenta Compartimentul Eviden!ii ~i Administrare Fond Locativ se afla o 
unitate locativa pentru care este necesara includerea in fondul de locuinte sociale 
destinate chiria~ilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate 
fo~tilor proprietari. 

In vederea repartizarii acesteia, Comisia pentru protectie ~i asistenta sociala, 
ordine publica, respectarea drepturilor ~i libertatilor cetatene~ti, petitii ~i reclamatii s-a 
intrunit in data de 22.10.2013 ~i a facut urmatoarea propunere de repartizare: 

l.Repartizarea catre domnul Grama Ionut care se afla la pozitia 8 (opt) ill lista cu 
ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la 
Hotariirea Consiliului Local al municipiului Ploie~ti nr. 13/30.01.2013, a spatiului situat 
str. Marasesti, nr. 24, format din doua camere in suprafata de 39,60 mp, dependinte in 
folosinta exclusiva si comuna in suprafata de 24,75 m.p. ~i cota indiviza in suprafata de 
21,00 m.p. din terenul curte. 

Spatiul situat in Ploie~ti, str. Marasesti, nr. 24 a devenit liber prin predare de catre 
fostul chiria~ la data de 31.10.2011. 

Domnul Grama Ionut are dosar depus in vederea obtinerii unei locuinte 
inregistrat la nr. 34/14.10.2009. 

Din actele aflate la dosar rezultii ca familia Grama este compusa din: 
Grama Ionut- titularul dosarului (nascut la data de 17.09.1968) 
Grama Lavinia Georgiana- fiica (nascuta la data de 09.10.1987) 
Grama Lacrimioara Mihaela- fiica (nascuta la data de 28.1 0.1988). 
Grama Ionut Antonio - fiu (nascut la data de 23.09.1990). Domnul Grama a 

locuit ill imobilul situat in Ploie~ti, str. C.T. Grigorescu, nr. 5, impreuna cu familia sa, 
imobil ce a fost restituit fo~tilor proprietari in conformitate cu Dispozitia nr.1249/2004 
emisa de Primarul municipului Ploie~ti ~i procesul verbal de punere In posesre 
nr.266779/31.03.2004. 

Avand in vedere ca art.14 din Ordonanta de Urgenta nr. 74/2007 privind 
,asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiria~ilor evacuati sau care urmeaza 
a fi evacuap. din locuintele retrocedate fo~tilor proprietari " prevede ca locuintele din 
fondul destinat inchirierii persoanelor ~i/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi 
evacuate din locuintele retrocedate in natura fo~tilor proprietari apaqin domeniului 
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DIRECTIA DE GESTIUNE 

PATRIMF IU 
DIRECTOR XE IV 

Florin P r: e 

AVIZAT 

DIRECTIA ADMINISTRA TIE PUBLICA 
JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE 

DIRECTOR, 
Simo Albu 

Intocmit: Sorin Gheorghe Sima 

~ 
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DIRECTIA ECONOMICA 
DIRECTOR, 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI 
' 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind includerea unei locuinte din fondullocativ al municipiului Ploie~ti in fondul de 

locuinte sociale destinate chiria~ilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din 
locuintele retrocedate fo~tilor proprietari ~i repartizarea acesteia conform prevederilor 

legale 

in exercitarea atributiilor prevazute de Legea nr. 215/2001 cu modificarile ~1 
completarile ulterioare, Consiliul Local asigura potrivit competentelor sale ~i in 
conditiile legii cadrul necesar fumizarii serviciilor publice de interes local privind 
locuintele sociale ~i celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ 
teritoriale sau in administrarea sa. 

in conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului 
68/2006 ~i Ordonantei de Urgenta nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte 
sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele ' ' , ' 
retrocedate fo~tilor proprietari care prevad ca fondul de locuinte destinat inchirierii 
chiriasilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor , , 
proprietari se constituie ~i prin redistribuirea cu prioritate a unor locuinte din fondul 
destinat inchirierii, aflate in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale ~i devenite 
vacante pe perioada exploatarii, avand in vedere faptul ca inchirierea ~i administrarea 
locuintelor urmeaza regimul stabilit prin Legea nr.114/1996 republicata, cu modificarile 
~i completarile ulterioare, se constata necesitatea completarii fondului de locuinte 
destinat inchirierii catre chiria~ii evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din 
locuintele retrocedate fo~tilor proprietari ca urmare a aplicarii legilor proprietatii cu o 
unitate locativa din fondul de locuinte destinat inchirierii devenite vacante identificata 
in Anexa nr. 1 la proiectul de hotarare alaturat. 

Repartizarea acestei unitati locative disponibile, identificata in Anexa nr. 2 la 
prezentul proiect de Hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploie~ti, se va realiza 
conform procesului verbal din 22.10.2013 al Comisiei pentru protectie ~i asistenta 
sociala, ordine publica, respectarea drepturilor ~i libertatilor cetatene~ti, petitii ~i 

reclamatii intocmit conform listelor de prioritati aprobate prin Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Ploie~ti nr. 13/30.01.2013. 

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza ~i aprobare Cosiliului 
Local al municipiului Ploie~ti proiectul de hotarare alaturat. 

CONSILIERI: ~ 
Pana George }J 

Cosma Marcian 
Visean Robert Ionu .....,.,...r--. 
Neagu Puiu Dan=·e.:...l ----r.1 

Petrescu Raul Alexandr ~~~~ 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIE~TI 
DIRECTIA DE GESTIUNE PATRIMONIU 

ANEXANR.l 

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE~TI NR./.J1 J?,/J 

NR. AD RES A ELEMENTEDE REGIMUL 
CRT. SPATIULUI IDENTIFICARE JURIDIC 

LOCATIV 
1. Marasesti, nr. 24 2 camere in suprafata de 39,60 Locuinta a fost 

mp, preluata in baza 
dependinte in folosinta Deciziei nr. 
exclusiva si comuna in suprafata 1032/28.08.1959 
de 24,75 m.p. ;;i cota indiviza In 
suprafata de 21,00 m.p. din 
terenul curte . 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIE~TI 
DIRECTIA DE GESTIUNE PATRIMONIU 

ANEXANR.2 

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI NR. ~1,1 fo/.J 
' 

NR. NUMELESI ADRESA ELEMENTEDE REGIMUL 
CRT. PRENUMELE SPATIULUI IDENTIFICARE JURIDIC 

LOCATIV 
1. Gramalonut Marasesti, nr. 2 camere In suprafata Locuinta a 

24 de 39,60 mp, fost preluata 
dependinte In in baza 
folosinta exclusiva si Deciziei nr. 
comuna in suprafata 1032/28.08. 
de 24,75 m.p. ~i cota 1959 
indiviza In suprafata 
de 21,00 m.p. din 
terenul curte . 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE$TI ;f<~~ ~ ? .. ~1 4> \ 
COMISIA DE SPECIAL/TATE NR. 2 /1 $·' ' -~;·::,:-_·"~ ~~~~ 1\ 

If(') (IJ •• -''' • I :? 

COMISIA PENTRU VALORJFICAREA PATRJ~ONIULUI, Sl,Jf.VICI[ f A • . 
.,...,-;::: .- .. ·. ·.,,/ fir' 

POPULATIE, COMERT, TURISM, AGRJCULTURA $1 PROMO~~ OP~;pf.J UN/ 
COMERCIALE ~--~ 

RAPORT 

Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind includerea unei locuinte din 
fondul locativ al municipiului Ploie~ti in fondul de locuinte sociale destinate chiria~ilor 
evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fo~tilor proprietari ~i 
repartizarea acesteia conform prevederilor legale . . 

~~a em1s: 

PRE~EDINTE, 

Cristian Du · u 

Data: 2G, //. 1-<215 

SECRETAR, 
Cristian Mi ai Ganea 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE$Tl 
COMISIA DE SPECIAL/TATE NR. 5 

COMISIA PENTRU PROTECTIE $1 ASISTENTA SOC/ALA, ORDINE PUBLICA, 
RESPECT AREA DREPTURILOR $1 LIBERT AT/LOR CETATENE$Tl, PETIT/I $1 

RECLAMATII 

RAPORT 

Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind includerea unei locuinte din 
fondul locativ al municipiului Ploie~ti in fondul de locuinte sociale destinate chiria~ilor 

evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fo~tilor pr'?prietari ~i 
repartizarea acesteia conform prevederilor legale 

si a constatat: 

------------------~AVIZFAVORAB~--------------~--~-------

SECRETAR, 
ciao 

Data: -----------------


