
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr. 13 

privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriaşii imobilelor 

care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru 

locuinţele sociale 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

     văzând Referatul de Aprobare nr. 671/10.12.2019 al consilierilor Robert Ionuţ 

Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore 

Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu şi Raportul de Specialitate 

nr.18253/09.12.2019 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, prin 

care se propune aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriaşii imobilelor 

care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru 

locuinţele sociale; 

  luând în considerare Raportul de specialitate nr. 20/23.01.2020 al Direcției 

Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte; 

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și 

asistență socială din data de 09.12.2019; 

 în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 353/27 septembrie 2019 privind 

aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor pentru chiriaşii imobilelor care au 

făcut obiectul legilor proprietăţii şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale; 

în conformitate cu art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.74/2007, privind asigurarea fondului de locuinţe destinate chiriaşilor evacuaţi sau 

care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin 

Legea nr. 84/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

 în temeiul art. 44 din Legea nr. 10/2001, republicată şi actualizată privind 

regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 – 

22 decembrie 1989; 

 având în vedere prevederile art. 43 și art. 48 din Legea nr. 114/1996 – Legea 

Locuinţei, republicată şi actualizată şi prevederile art. 21 alin. (2) din Hotărârea de 

Guvern nr. 1275/2000, actualizată privind Normele Metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii Locuinţei; 

 în temeiul art. 129, alin. (1), alin. (7), lit. q), coroborat cu dispozițiile art. 139, 

alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Aprobă listele cu ordinea de prioritate pentru repartizarea de locuinţe 

către chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii, valabilă pe anul 

2020, conform Anexei 1 şi Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta. 



      Art. 2 Aprobă lista cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale, valabilă 

pe anul 2020, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta. 

Art. 3 Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 Direcţia Administraţie Publică, Juridic  - Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri. 

 

 
 

Dată în Ploieşti, astăzi, 30 ianuarie  2020 

 

 

                                                          Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR GENERAL,  

          George-Sorin-Niculae BOTEZ                  Ioana-Geanina SERBINOV 

 

 

 

                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


