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HOTĂRÂREA NR. 75 
Din 28 iunie 201 3 

pentru aprobarea listei _defini tive privind ordinea de prioritate în 
soluţionarea cererilor de l ocu inţe pentru tineri , destinate închirieri i, 
rea lizate în cadrul programului Agenţie i Naţi onale pentru Locui nţe, 

din oraşu l Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşu lui Buftea; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Domeniul Public ş i Privat; 
• Procesul Verbal nr.5918/09.05.201 3 al comisiei de solutionare a contestatiilor la 

' ' 
lista anua l ă de priorităţi a cererilor de locuinţe; 

• Hotă râ rea Consiliului Local nr. 25/26.02.20 13 pentru aprobarea listei anuale privind 
ordinea de prioritate în soluţi onarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii , 
rea lizate în cad rul programului Agenţie i Naţi ona le pentru Locu i nţe , în oraş ul Buftea, pentru 
anul 201 3; 

• Hotă rârea Consiliului Local nr. 46/30.04.201 3 privind constituirea comisiei de 
soluţiona re a contestaţiilor la lista anuală de prio rităţi a cereri lor de !ocui nţe precum ş i a 
contestaţiilo r la repartizarea l ocuinţe lo r pentru tineri , destinate închirierii , rea lizate prin 
Agenţia Naţio na lă pentru Locuinţe; 

• Avizul Comisiei Juridice ş i de Disc i p lin ă; 

• Avizul Comisiei pentru Muncă ş i Protectie Soci ală ; 
• Avizul Comisiei pentru Învăţământ , Sănătate , Famil ie; 

În conformitate cu : 
• prevederile art. 8 din Legea nr.152/1998 privind înfii nţarea Agenţie i Naţionale pentru 

Locuinţe, republicată 2, cu mod ifică ril e ş i completă rile ulterioa re; 
• prevederile art .15 alin.(1 ), al in . (5), alin . (9) lit. (a) din Norma Metodolog ică pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Leg ii nr.152/1998 pri vind î nfiinţarea Agenţie i Naţi ona le 
pentru Locuinţe , re publicată 2, cu mod ifică rile ş i com p letă rile ulterioare, aprobată prin 
Hotă râ rea Guvern ului nr. 962/2001 ; 

• prevederile art . 36 alin. (1) ş i alin. (2) lit. (c) , li t. (d) coroborat cu al in. (5) lit. (b) şi 
alin . (6) lit. (a) pct. 5 ş i pct.1 7 din Legea nr. 215/2001 a adm i n i s traţie i publice locale, 
republicată, cu modifică rile ş i completăril e ulterioare; 

În temeiul art . 45 alin . (1) ş i al art. 11 5 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
' publice locale, repub licată , cu mod ifi că ril e ş i completă rile ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se ap robă lista defin it ivă privind ordinea de prioritate în soluţi onarea cererilor 
de l ocuinţe pentru tineri , destinate închirierii , realizate în cadrul programului Agenţi e i 



Naţiona le pentru Locuinţe, din oraşul Buftea, aflate în administrarea Consiliului local al 
o raşului Buftea, conform anexei nr.1 ca re face parte integ rantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Locuinţe le rămase vacante pe perioada exploată rii acestora în reg im de 
închiriere se repa rtizează solic ita nţilo r care au înreg istrate cereri ş i care îndeplinesc 
condiţ iile de acces, în ordinea stab ilită prin lista anua lă de p riorităţi , prevăzută la art.1 din 
prezenta hotă râ re. 

(2) La data rep art izării locuinţe lor pentru tineri , destinate închirierii, so li citanţ ii înscriş i 

în lista de priorităţi prevăzută la art .1 din prezenta hotărâre, au ob l igaţi a să reconfirme 
îndeplinirea tuturor criteriilor de acces. 

Art. 3. Secretarul o raşului Buftea va asigura aducerea la cu noştin ţă pu b l ică a 
prevederilor prezentei hotă râ ri ş i comunicarea acesteia Primarului oraşu l u i Buftea, 
serviciilor de specialitate, Comisiei sociale de ana liză a cererilor de locuinţe în vederea 
ducerii la îndeplinire ş i Instituţie i Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

NTĂ, 
' ~R, 

GHEORG ANA - CAMELIA 



ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 75128.06.2013 

lis~a definitivă privind ordinea de prioritate în so~ wîionarea cereri lor de locuinta 
pentru tineri , destinate închi rierii, rsa lizate în cadrn~ programului Agenţiei 

Naţionale pentru Locuirr~e , din oraşul Buftea 

Nr.crt. Numele si prenume le 

1. STA/CU DANIEL 

2. FLORE LAURA 

3. STANCIU COSTIN 

4. I LICA (NEACŞU) GIANINA 

5. POPESCU ALEXANDRU MIHAI 

6. BADEA FLORIN 

7. BURTESCU ALINA ALEXANDRA 

8. DRAGOMIR MONICA MIHAELA 

9. MAREŞ VICTORAŞ DANIEL 

10. PURCARESCU VALENTIN 

11. CLEMERT ANDREEA 

12. BURUIANA OVIDIU 

13. LAURENŢIU -LUPU -GEORGE ·ALEXANDRU 

14. /ONIŢA CRISTINA· DANIELA 

15. CLEMERT /OAN COSMIN 

16. SMARANDO/U CRISTIAN ALEXANDRU 

17. MIHAI GHEORGHE 

18. COST/ŞANU ANGELICA · LILIANA 

19. COCHECIANDREEA 

20. CIOBAN NELU 

21. DUMITRU GEORGETA VICTORIŢA 

22. MANEA MIRELA 

23. PASCU DIANA MARIA 

24. C/RJAN GEORGE 

25. CIOCODEICA /ONELA 

26. LOGHIN /RINA 

27. I TUDOR ELENA GEORGETA 

28. I MECU VALERICA ILEANA 

29. TRAILA MIHAI 

30. MARIN ŞTEFAN CRISTIAN 

31. GOAJGA CATALIN ŞTEFAN 

32. GOAJGA DANIEL 

33. TRANDAFIR VASILE 

34. GLOMNICU BOGDAN 

35. CURELARU ELENA MAGDALENA 

I 36. 
1 

SCUMPU MIHAELA 

I 37. 

38. 
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