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HOTĂRÂREA nr.89 
din data de 31 martie 2020

privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tme^i^desţin'âteânchirerii 
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str.; Câmpului, bl. A, D, E, 

G, H şi I aprobarea valorii nominale a chiriei lunare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 8478/1 din data de 
06.03.2020 şi Raportul Compartiment Resort nr. 8478/06.03.2020 al Compartimentului evidenţă 
patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidenţă bunuri) prin care se propune 
aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirerii construite din 
fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str. Câmpului, bl. A, D, E, G, H şi I aprobarea 
valorii nominale a chiriei lunare,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de 
agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de 
turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Luând în considerare hotărârea nr. 14 din data de 30 ianuarie 2020 prin care Consiliul Local a 
aprobat lista finală cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe 
construite prin A.N.L. şi ţinând seama de declaraţia depusă prin care reconfirmă îndeplinirea tuturor 
criteriilor de acces,

Ţinând cont de procesul verbal nr. 8477 din data de 06.03.2020 -  privind repartizarea 
locuinţelor construite din fondurile ANL si anexa nr. 1 prezentului proces verbal,

Având în vedere art. 8, alin(9), (9Ai), (9A2), (9A3), alin.11 din Legea nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi art. 14, art. 15 alin. 5 , anexa nr. 16 din Hotărârea 
Guvernului nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

Văzând avizul favorabil înaintat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice cu nr. 82960/24.06.2019,

în temeiul prevederilor art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 
198, alin 1 şi 2 şi art. 243, alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.i. Se aprobă lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, conform 
anexei nr. 1. la proces-verbal nr. 8477 din data de 06.03.2020.

Art.2. Se aprobă:
Alin. (1) Cuantumului chiriilor pentru folosinţa locuinţelor construite din fondurile Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraş, str. Câmpului, bl. A, D, E, G, H si I,
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conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, rezultate din aplicarea noii 
metodologii de calcul.

Alin. (2.) Pentru titularii contractelor de închiriere care, în perioada 06.03.2020- 31.12.2020, 
împlinesc vârsta de 35 ani, chiria se recalculează şi se actualizează în conformitate cu dispoziţiile 
H.G. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Art.3. Se aplică de la data repartizării, respectiv 06.03.2020 cuantumului chiriilor rezultate 
din calcul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
Municipiului Fagăraş, prin Arhitehtul sef şi Compartiment evidenţă patrimoniu (concesiuni, închirieri, 
administrare parcări, evidenţă bunuri).

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, ..TTTabţinere,.... împotrivă
Consilieri in funcţie -17
Consilieri prezenţi -17

Prezenta hotărâre se comunică:
îex. Dosar şedinţă
lex. Colecţie
îex. Prefectură
îex. Primar
îex. Secretar general
1 ex. Compartiment evidenţă patrimoniu
îex. Arhitehtul sef
1 ex.Direcţia Buget-Finanţe
îex. Afişare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
GAVRILĂ DA

CONTRASEMNEAZĂ,

’ f 1 1 [ « '•

Cod F-50
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COMPARTIMENT EVIDENŢĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE
PARCĂRI, EVIDENŢĂ BUNURI 

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 8477 din data de 06.03.2020

PROCES VERBAL
- privind repartizarea locuinţelor construite din fondurile A.N.L»

^  %  r
Având în vedere şedinţa din data 06.03.2019, ora 10 - privind repartizarea locuinţelor 

construite din fondurile ANL . \
Ţinând cont de art. 1 H.C.L. nr. 14/30.01.2020 -  privind aprobarea listei finale cu privire 

la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe bbnstruite;piln A.N.L. prin 
care - Se aprobă lista finală de priotităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri 
destinate închirierii, stabilită de Comisia socială de analizare a cererilor de locuinţe pentru 
tineri, destinate închirieri şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor depuse pentru acordarea 
de locuinţe A.N.L., potrivit anexei nr. 1, au fost validaţi un număr de 20 persoane.

La data repatiţiei, respective 06.03.2020 aveam disponibile un număr de 7 locuinţe ANL, 
din care:

- 5 apartament cu 2 camere;
- 2 garsoniere.

în ordinea de prioritate rezultată ca urmarea punctajului obţinut au primit repartiţie 
pentru locuinţe din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - 7 solicitanţi:

1. Geza Delia-Eleonora -  61 puncte -  apartament cu 2 camere situat în str. 
Câmpului, bl. D, ap 9

2. Comaniciu Ioana-Teodora -  58 puncte - apartament cu 2 camere situat în str. 
Câmpului, bl. E, ap. 6

3. Stanica Nicoleta -58 puncte - apartament cu 2 camere situat în str. Câmpului, bl. G, 
a p .18;

4. Matei Marius -  George -55 puncte -  garsoniera situata în str. Câmpului, bl. H, 
ap. 12

5. Codreanu Constantin - Marius -55 puncte- apartament cu 2 camere situat în str. 
Câmpului, bl. A, ap. 20;

6. Stoica Iulia-Maria -53 puncte -  apartament cu 2 camere situat în str. Câmpului, bl. 
I, ap. 19;

7. Riza Adina-Stefania -53 puncte -garsonieră situată în str. Câmpului, bl. A, ap. 9;
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La data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii solicitanţi acestora au 
obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces pentru o locuinţă construită din 
fondurile ANL printr-o declaraţie pe propria răspundere.

Alăturat prezentului proces-verbal ataşez, anexa n r . i  - p r iv in d  repa rtiza rea  
lo cu in ţe lo r  co n stru ite  d in fo n u r ile  AN L.

C o m is ia : ..
1. D-na Ion Viorica - consilier juridic - Primăria Făgăraş
2. D-nul AJexandru Florin - consilier local- membru
3. D-nul Mazilu Alexandru - consilier local- membru
4. D-nul Stengel Norbert - consilier local- membru
5. D-nul Biza Radu Stelian -  consilier local - membru
6. D-na Sas Camelia Maria - reprezentant al S.P.A.S Făgăraş- membr
7. D-na Hârţoagă Ioana - sef serviciu -  Utilitati publice- membru
8. D-nul Ticu Petre -  consilier - Primăria Făgăraş- membru ^
9. D-na Stroia Simona - consilier -  Primăria Făgăraş
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Anexa nrc i

Ia proces-verbal nr. din data de 06.03.202o

Lista -  privind repartizarea locuinţelor construite din fondurile A.N.L.

Nr.
ctr

Adresa Bl Ap Numele şi prenum ele Semnatara

1 Cîmpului A- 20 Apartament 

2 camere Cd^llcinvU
JQ

2 Cîmpului E 6 Apartament 

2 camere I0CW-A-

3 Cîmpului I 19 Apartament 

2 camere
b lD lb ft \ OLl Pf

4 Cîmpului G ' 18 Apartament

2camere G i â t i c w  U c c o k m

5 Cîmpului D 9 Apartament 

2 camere
/  V b , X *

6 Cîmpului A 9 garsonieră
-ÂKfi/f- G f e k S r p f j  ̂ r f

7 Cîmpului H ' 12 garsonieră V V

Comisia.:
1. D-na Ion Viorica - consilier juridic - Primăria Făgăraş -membru ^
2. D-nul Alexandru Florin - consilier local- membru
3. D-nul Mazilu Alexandru - consilier local- membru
4. D-nul Stengel Norbert - consilier local- membru
5. D-nul Biza Radu Stelian -  consilier local - membru
6. D-na Sas Camelia Maria - reprezentant al S.P.A.S Făgăraş- membru
7. D-na Hârţoagă Ioana -  sef serviciu -  Utilitari publice- membrtf5'3̂ ..
8. D-nul Ticu Petre -  consilier - Primăria Făgăraş-membru .
9. D-na Stroia Simona - consilier -  Primăria Făgăraş


