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HOTĂRÂREA NR. 46 
Din 30 Aprilie 2013 

privind constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor la lista 
anua lă de priorităţi a cererilor de locuinţe precum ş i a contestaţiilor la 

repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, rea lizate prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

Având în vedere : 
Expunerea de motive prezentată de domnul Pistol Gheorghe - Primarul o raşului 
Buftea; 
Raportu l de specialitate al Compartimentului Domeniul Publ ic ş i Privat, Comercial; 
Avizu l Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului ş i Urbanism; 
Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină ; 
În conformitate cu prevederile art. 15 alin . (4) din Norma Metodologică pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locui nţe , ap robată prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 , cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin . (2) lit. (c) şi lit. (d) coroborat cu alin.( 6) lit. (e), art. 

45 alin .(1) şi ale art.115 lit. (b) din Legea nr. 215/2001, repub l icată , a administraţiei publice 
locale, cu modificări le şi completările ulterioare, 
Consiliu/ local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂ ŞTE 

Art. 1. Se constituie comisia de soluţ ionare a contestaţ iilor la lista anua lă de priorităţi 
a cererilor de locuinţe precum ş i a contestaţiilor la repartizarea locu inţe lor pentru tineri , 
destinate închirierii , real izate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe , în următoarea 
componenţă : 

Preşedinte : Ţopai Emilian - consilier local 
Membrii : Baron Stela- consilier local 

Fera Pastorel - Otonel - consilier local 
T ătulică Viorica - inspector O. P. P. L. C. 
lstrate Florin a - consilier juridic 

Art. 2. Membrii de rezervă ai Comisiei de solutionare a contestatiilor sunt: 
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Costea Daniel - consilier local 
Stanciu Tănase - consilier local 
Gioarsă Constantin Richard- consilier local 

Art. 3 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor prevăzută la art. 1, va avea 
următoare le competenţe şi atribuţii : 



, Să analizeze ş i să soluţi oneze contestaţ iile depuse după afişarea listei iniţ i ale 
privind punctajul atribuit pentru fi ecare solicitant în parte, conform criterii lor 
stabilite prin hotă râ re a Consiliului Local; 

, Să analizeze ş i să so l uţ ioneze contestaţi i le depuse după afişa rea listei de 
repartizare a l ocui nţe lor; 

, Să analizeze, prin sondaj , la cererea o rică rei persoane interesate modul şi 
documentele care au stat la baza încadrări i so licitanţ i lor în criteri ile de acces la 
locuintele A. N.L. precum ş i în criteriile de ierarhizare aprobate prin hotă râ re a 
Consiliului local; 

, În situa ţia când se constată că punctajele nu au fost atribuite conform criteriilor 
stabilite prin Hotă râ rea Consiliului Local sau documentele depuse de sol i citanţi nu 
cert ifică încad rarea titularilor sau a membrilor familiilor acestora, Comisia, înainte 
de aprobarea listei definitive de repartizare, poate propune modificarea listei de 
priorităţi numai pe baza unei ju stifică ri temeinic motivate ş i cu înşt i i nţarea 

titularului de cerere care se afl ă într-o atare s ituaţie ; 

:;.. Comisia va comunica răspuns ul către fiecare contestator, motivând răspunsul pe 
bază de documente (acolo unde este cazul); 

, Să întocmească lista fin a lă cu contestaţiile aprobate şi/sau respinse, ce va fi 
supusă ap robă rii Consiliului Local al oraşului Buftea; 

(2) În exercitarea atribuţiilor, Comisia va lua hotărâri cu votul majo rităţi i simple din 
numărul total de membri. 

(3) Comisia se întruneşte în şed inţe ori de câte ori este cazul, la convocarea 
preşedintelui comisiei. 

Art. 4 Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoşt i nţă pub lică a 
prevederilor prezentei hotă râri ş i comunicarea acesteia primarului o raşu lui Buftea , 
membrilor desemnaţi în vederea aducerii la îndeplinire ş i I nst ituţie i Prefectului J udeţu lui 

Ilfov. 

C~ntra emnează , 
S ETAR, 

GHEORGH A- CAMELIA 
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