
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
  

 
privind aprobarea Regulamentului Comisiei de analiză și soluţionare a cererilor de 

locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod 
exclusiv specialiștilor din sănătate, construite prin A.N.L. administrarea, 

exploatarea și închirierea acestora pe raza Municipiului Giurgiu 
 

    
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 

întrunit în şedinţă ordinară, 
 
 

 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al Primarului municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.13.762/23.03.2022; 

-  raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, 
înregistrat la nr.14.013/24.03.2022; 
          -    avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
          -    avizul comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public si privat; 

-  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 52 din 24.02.2022 privind 
aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuințe și 
în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din 
sănătate, în Municipiul Giurgiu; 

-   prevederile art. 8 alin. (1ˆ1) – (5), art. 22 și art. 23 alin. (2) din Legea152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
          -  prevederile art. 14, alin.(1), (3), (4) lit.,,a", și alin.(5) și art.15 din Normele 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
         În temeiul art.129, alin. (2), lit. ,,d", alin. (7), lit. ,,q", art. 139, alin (3), lit. ,,g" și art. 196 
alin (1), lit. ,,a”, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ. 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art.1. Se aprobă Regulamentul Comisiei de analiză și soluţionare a cererilor de locuințe 
și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor 
din sănătate, construite prin A.N.L. aflate în administrarea, exploatarea și închirierea acestora 
pe raza Municipiului Giurgiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Se aprobă structura Comisiei de analiză și soluţionare a cererilor de locuințe și în 
repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din 
sănătate, construite prin A.N.L. aflate în administrarea, exploatarea și închirierea acestora pe 
raza Municipiului Giurgiu, în următoarea componenţă: 

 
   Presedinte:  - un Viceprimar al municipiului Giurgiu; 
    Membrii:     - Secretarul General al municipiului Giurgiu; 
                        - trei consilieri locali; 
                        - doi reprezentanți ai Spitalului Județean Giurgiu; 
                        - un reprezentant al Serviciului Juridic și Administrație Locală; 
                        - un reprezentant al Directiei Tehnice; 
                        - un reprezentant al Compartimentului Fond Locativ ; 

                 - un reprezentant al Compartimentului Patrimoniu din cadrul  Directiei  
Patrimoniu; 

Art.3. Se nominalizează trei consilieri locali care să facă parte din Comisia de analiză și 
soluţionare a cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate 
închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, construite prin A.N.L. aflate în 
administrarea, exploatarea și închirierea acestora pe raza Municipiului Giurgiu după cum 
urmează: 

           -Cioacă Ionuț 
           -Săndulescu Petronela 
           -Gâdea Gheorghe 

         Nominalizarea persoanelor prevăzute la art.2 se va face prin Dispoziție de Primar, cu 
execepția consilierilor locali și a secretarului general. 
 
         Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu și Compartimentului Fond Locativ din 
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.  
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
Dumitrescu Silviu - Andrei         Băiceanu Liliana 
 
 
 
 

Giurgiu, 26 mai 2022    
Nr.166     

Adoptată cu un număr de 17 voturi pentru,  din totalul de 17 consilieri prezenţi. 
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