JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
PRIMAR
Nr. 336/59 din 08.09.2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea şi
închirierea locuințelor de serviciu construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în
orașul Hațeg, județul Hunedoara
În conformitate cu prevederile art. 7¹ din Legea nr. 152/1998, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, locuinţele realizate prin programul guvernamental
privind construcţia de locuinţe de serviciu sunt destinate funcţionarilor publici, precum şi
angajaţilor din instituţii publice centrale şi locale. Acestea se realizează cu respectarea
prevederilor art. 52 lit. a), art. 53 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (8²).
Locuinţele de serviciu, împreună cu terenul aferent, realizate în condiţiile Legii nr.
152/1998 şi destinate funcţionarilor publici, precum şi angajaţilor din instituţii publice locale
fac obiectul proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi
sunt administrate de instituţiile publice locale care au solicitat realizarea acestora, în condiţiile
legii. Prin excepţie de la prevederile art. 53 alin. 4 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, locuinţele prevăzute mai sus nu pot fi vândute.
Repartizarea locuinţelor de serviciu, cuantumul chiriei, precum şi durata contractului
de închiriere se stabilesc prin acte administrative emise de autorităţile instituţiilor publice
centrale/locale, în condiţiile legii.
Astfel, prin proiectul de hotarare ce are la baza acest referat se propune aprobarea
Regulamentului pentru repartizarea şi închirierea locuințelor de serviciu construite prin
Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Hațeg, județul Hunedoara, motivat de necesitatea
respectării prevederilor legale în materie, coroborat cu edificarea unui bloc de locuințe de
serviciu în orașul Hațeg.
Potrivit art. 18 si urmatoarele din Hotărârea Guvernului nr.719/2016 pentru aprobarea
Programului „Construcția de locuințe de serviciu”, cu modificările şi completările ulterioare,
beneficiarii Programului sunt funcţionarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice
centrale şi locale, care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii
lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de
modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin
moştenire.
Regimul juridic al locuinţelor de serviciu realizate prin Program, precum şi al
terenurilor pe care se realizează este reglementat de prevederile art. 7^1 alin. (3) şi (4) din
Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Locuinţele de serviciu realizate prin Program pe terenuri aflate în proprietatea publică
a unităţilor administrativ-teritoriale, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale,
sunt administrate de autorităţile publice locale care au solicitat realizarea acestora, în
condiţiile legii.
În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea locuinţelor de serviciu construite
prin Program, autorităţile administraţiei publice locale/centrale vor stabili măsurile necesare
pentru luarea în evidenţă şi pentru examinarea solicitărilor primite. În acest scop, prin acte

administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale/centrale, în condiţiile legii, se
vor constitui comisii de examinare a solicitărilor de locuinţe de serviciu şi se vor stabili şi da
publicităţii, prin afişare la sediul acestora, actele justificative necesare care însoţesc cererea şi
locul de primire a cererilor. În cazul în care există mai multe cereri, autorităţile administraţiei
publice locale/centrale vor stabili ordinea de repartizare şi modalităţile de diferenţiere.
Locuinţele de serviciu construite prin Program se repartizează personalului propriu al
instituţiilor care solicită realizarea acestora. Instituţiile publice locale/centrale pot încheia
protocoale de colaborare prin care stabilesc ca locuinţele de serviciu să fie repartizate
personalului din mai multe instituţii. Comisiile constituite conform prevederilor legale vor
examina cererile pentru locuinţele de serviciu construite prin Program, în ordinea de prioritate
stabilită şi vor prezenta, spre aprobare, conducerii instituţiei în cauză lista cuprinzând
solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă. După aprobare, listele se vor afişa la sediile
instituţiilor publice respective. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţele de
serviciu construite prin Program, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor
se vor adresa reprezentantului legal al instituţiei publice care administrează locuinţele, în
termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la alin. (7). Soluţionarea contestaţiilor se va
realiza în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.
Faţă de cele arătate mai sus vă rugăm a dezbate si aproba proiectul de hotărâre în
forma prezentată.
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