
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr. 

 privind aprobarea listelor 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 Expunerea de motive a domnilor consilieri Robert Ionuţ Vîscan, Minea 

Constantin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Cristina   Ana – Maria 

Enache, Ionuț Ionescu şi Raportul de Specialitate al Administraţiei Serviciilor Sociale 

Comunitare Ploieşti, prin care se propune aprobarea listelor de prioritate pentru chiriaşii 

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

pentru locuinţele sociale; 

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

socială din data de 19.01.2016 ; 

 în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 388 / 30 octombrie 2015 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 alin. (1) , (2) 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. 36, alin. 6, lit. a), pct. 17 din Legea  nr. 215 / 2001, privind 

Administraţia Publică Locală, republicată şi actualizată. 

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 2016, 

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 

2016, 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,___________                          Contrasemnează, 

          Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar, 

                                                                                                 Simona Albu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI   

ADMINISTRAȚIA  SERVICIILOR SOCIALE  COMUNITARE    

Serviciul Locuinţe Sociale  
     

  

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru 

chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi a listei cu ordinea 

de prioritate pentru locuinţele sociale 

 
  Apariţia şi aplicarea prevederilor Legii nr. 10 / 2001, republicată şi actualizată 

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 

1945 – 22 decembrie 1989 a condus la restituirea în natură încă din anul 2002 a unor 

imobile în care locuiau numeroase familii de chiriaşi. 

 Art. 13 şi art. 15 din legea cadru, coroborat cu art. 44 se referă la protecţia socială de 

care pot beneficia chiriaşii din imobilele restituite, prioritate constituindu-o persoanele 

cu venituri mici, invalizii, pensionarii şi persoanele cu handicap. Astfel, legea dă 

posibilitatea încheierii cu noul proprietar a unui contract de închiriere pentru o perioadă 

de 5 ani, de la data punerii în posesie a imobilului. Chiria pentru spaţiul închiriat nu 

poate depăşi 25% din venitul realizat de familia chiriaşului. 

 Majoritatea chiriaşilor însă şi-au valorificat deja acest drept şi în acest moment sunt 

evacuaţi din fostele locuinţe, fie foarte aproape de a fi evacuaţi. 

 Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situaţia creată prin restituirea 

imobilelor foştilor proprietari sunt familiile de pensionari. 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă de 

asigurare a unui fond de locuinţe destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi 

evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, punând accent pe obligativitatea 

autorităţilor locale  de a soluţiona, în condiţiile legii, problema acestor familii. 

 In evidenţa Administaţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti figurează un 

număr de 56 dosare întocmite de chiriaşii din imobilele deja restituite şi un număr de 

133 dosare privind locuinţele sociale. 

 Ţinând cont de prevederile legale, se impune alcătuirea a două liste cu ordinea de 

priorităţi pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii, care să 

cuprindă, pe de o parte familiile alcătuite din două sau mai multe persoane şi, pe de altă 

parte, persoane singure, în sensul consfinţit de lege, conform Anexei 1 şi Anexei 2. 

 Pe de altă parte, potrivit Legii nr. 114 / 1996, republicată şi actualizată, Legea 

locuinţei şi a Hotărârii Guvernului nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea 

normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 114 / 1996, locuinţele 

sociale se repartizează de către Consiliul Local. 

 

 

 



 Prin termenul de locuinţă socială în sensul legii, se înţelege locuinţa care se atribuie 

cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le 

permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea uneia în condiţiile pieţei. 

 Aşadar, măsura de protecţie prin repartizarea unei locuinţe sociale cu chirie mică 

trebuie să se adreseze acelor familii sau persoane singure care se află în situaţie de risc 

social, sunt în vârstă, nu au copii sau nu le pot acorda sprijin sau, deşi sunt persoane mai 

tinere, suferă de diverse boli care le împiedică să presteze activităţi aducătoare de venit.  

 Comisia Consiliului Local pentru protecţie şi asistenţă socială s-a întrunit şi a 

analizat cererile solicitanţilor proveniţi din imobilele revendicate şi restituite foştilor 

proprietari, precum şi pe cele ale solicitanţilor de locuinţă socială şi, în baza criteriilor 

aprobate, a întocmit listele cu ordinea de prioritate valabile pe anul 2016, anexe la 

prezentul proiect de hotărâre.    

  

             DIRECTOR GENERAL,                                      ŞEF SERVICIU, 

       Ion Dan Dinu                                              Ovidiu Bădulescu 

           

 

 

                       SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARĂ,  

                                                   Daniela Simona Chiva 

 

 

 

VIZAT 

 

MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ, JURIDIC – CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE 

DIRECTOR, 

Georgiana Popa 

                 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea  de prioritate pentru 

chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi a listei cu ordinea 

de prioritate pentru locuinţele sociale 
 

 

 În exercitarea atribuţiilor care îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată şi 

actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competenţelor sale şi în conformitate cu 

legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuinţele 

sociale. 

 Apariţia şi aplicarea Legii nr. 10 / 2001, republicată şi actualizată privind regimul 

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 

1989 a condus la restituirea în natură a unor imobile în care locuiau numeroase familii 

de chiriaşi. În acest context art. 13 şi art. 15 instituie cadrul legal privind protecţia 

socială de care pot beneficia chiriaşii din imobilele restituite foştilor proprietari, 

obligându-i pe actualii proprietari să încheie contracte de închiriere pe o perioadă de 5 

ani de la data punerii în posesie a imobilului. 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă 

de asigurare a unui fond de locuinţe destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi 

evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, punând accent pe obligativitatea 

autorităţilor publice locale de a soluţiona, în condiţiile legii, problema acestor familii. 

 Autoritatea publică locală se confruntă deja cu numeroase solicitări formulate de 

aceste familii, atât din cauză că unii dintre noii proprietari nu au încheiat acest tip de 

contracte, dar şi pentru că marea lor majoritate au ajuns la termenul de încetare. 

 Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situaţia creată prin restituirea 

imobilelor foştilor proprietari sunt familiile de pensionari. 

 In acest moment în evidenţele Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare 

Ploieşti figurează atât dosare ale familiilor ce provin din imobilele revendicate şi 

retrocedate foştilor proprietari, cât și dosare aparţinând familiilor care solicită o locuinţă 

socială şi care şi-au actualizat dosarele, în conformitate  cu prevederile legii. 

 Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată şi actualizată, locuinţele 

sociale se repartizează de către Consiliul Local, în baza criteriilor anual stabilite de 

acesta. 

  Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 388 / 30.10.2015 

privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor către chiriaşii imobilelor care au 

făcut obiectul legilor proprietăţii şi a locuinţelor sociale, se impune aprobarea listelor cu 

ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru repartizarea de locuinţe către chiriaşii 

imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi lista cu ordinea de prioritate 

pentru locuinţele sociale pe anul 2016. 



  Faţă de cele de mai sus supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local 

proiectul de hotărâre alăturat. 

 

   Consilieri: 

                  Robert Ionuț Vîscan, 

                       Constantin Minea, 

                       Marilena Stanciu, 

                       Dragulea Sanda, 

                       Paulica Dragușin, 

                       Cristina Ana – Maria Enache, 

                       Ionuț Ionescu. 

 


