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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului si anexele privind cadrul, modalitatea,  

criteriile de analiza si soluționarea cererilor de atribuire a locuințelor, 

conform O.U.G. nr.74/2007 si a locuințelor sociale 

 

 Consiliul Local Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.01.2020 . 
 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. primar – 

Soceanu Iulian-Constantin, raportul Comisiilor pe domenii de specialitate nr. 2 şi 4,  

 Având în vedere: 
-  O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati 

sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, 

- Legea nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996 

privind locuințele;  

- O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația 

de locuințe, actualizată, H.G. nr. 310/2007;  

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare.  

 Văzând prevederile art. 129, alin.7, lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

            In temeiul prevederilor art.139, alin.3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se aprobă Regulamentul si anexele privind cadrul, modalitatea, criteriile de analiza si 

solutionarea cererilor de atribuire a locuințelor conform O.U.G. nr.74/2007 si a locuintelor sociale, 

conform anexei – parte integranta la prezenta. 
Art. 2 – Primarul oraşului Techirghiol si Comisia de analiză a solicitărilor de repartizare a 

locuințelor sociale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

Art.3 – Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituțiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 
 

   Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, din 

totalul de 15 consilieri în funcţie. 
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