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Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate 
întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

Ţinînd seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de dispoziţiile art.43 din Legea nr.114/1996, a locuinţei, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Văzând prevederile art.21  din Normele Metodologice, pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.1275/22.12.2000, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Normei Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 
 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.74/2007 
privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.18/18.01.2007 
privind achiziţionarea de imobile cu destinaţia de locuinţe de la persoane fizice sau juridice; 

Văzând Dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 1332/23.08.2000, 
precum şi Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.42/13.02.2003 privind 
aprobarea Regulamentului de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente conform legii, din 
fondul locativ de stat; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.114/23.06.2012 
privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 10.06.2012;  

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a și art.115, alin.(1), lit.b)  din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  
  

Art.1.  Se desemnează: 
-  Paul Iulian Olteanu   -  consilier local; 
- Tăsel Silvică Stan   -  consilier local; 
- Mihai Alexandru Iorgulescu -  consilier local; 

membri în Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate, 
conform prevederilor Legii nr.114/1996 şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000. 

 



 
 

Art.2. Primarul Sectorului 1,  Direcția Utilități Publice – Compartimentul Fond Imobiliar,  
membrii comisiei  menționate la art.1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
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