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HOTĂRÂREA NR.159 
Din 27 Decembrie 2016 

pentru aprobarea listei anuale privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate în cadrul programelor Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, în oraşul Buftea, pentru anul 2016 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Domeniul Public, Privat 

şi Comercial; 
• Procesul Verbal al comisiei sociale de soluţionare a cererilor de locuinţe nr. 

25315/2016; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 67/29.07.2016 privind modificarea componenţei 

comisiei sociale pentru analiza solicitărilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, realizate în cadrul programului de construcţii de locuinţe derulate prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială; 
• Avizul Comisiei pentru Învăţământ, Sănătate, Familie; 
• În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată 2, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale prevederilor art.15 din Norma Metodologică pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 962/2001, precum şi ale art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. (d) coroborat cu alin. 
(6) lit. (a) pct. 5 şi pct.17 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.115 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă lista anuală privind ordinea de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate în cadrul programelor 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în oraşul Buftea, pentru anul 2016, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Împotriva listei de priorităţi se poate face contestaţie în termen de 7 zile 
de la afişarea acesteia, potrivit prevederilor legale. 
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Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului 
Ilfov. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

STANCIU TĂNASE 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 
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