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HOTĂRÂREA NR. 44 
Din 26 noiembrie 2020  

privind : constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul 
locativ aflate în administrarea Consiliului Local al Orașului Berești, județul Galați 

 
Iniţiatorul proiectului de hotărâre : Primar Bejan Mihai Lucian 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului :                                                    5062/ 17.11.2020 

Consiliul Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.11.2020; 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.  5061/17.11.2020 al iniţiatorului proiectului de 
hotărâre Primarul oraşului Bereşti , judeţul Galaţi; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr.  5063/ 17.11.2020 al compartimentului de resort 
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti , judeţul Galaţi; 
 Având în vedere Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului 
Local al orașului Berești, județul Galați;  
 Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) și art. 30 alin. (1) din Normele metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin H.G. nr. 
1275/2000, cu modificările și completările ulterioare;  
 Având în vedere prevederile art. 127 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „q” din 
Ordonanța de Urgență  nr. 57/ 2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza art. 139, alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 197 alin. (4) din Ordonanța de Urgență  
nr. 57/ 2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare:  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1  (1) Se constituie Comisia mixtă de repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din 
fondul locativ aflate în administrarea Consiliului Local al Oraşului Bereşti, Judeţul Galaţi, în 
următoarea componenţă: 

a) Viceprimar Slivneanu Valentin  - președinte 
b) Consilier local Ghimuș Ion   - membru 
c) Inspector Toader Eugenia  - membru.  
(2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de către Compartimentul Asistență Socială și Autoritate 

Tutelară din Aparatul de specialitate al Primarului Orașului Berești, județul Galați.  
 

 Art.2 (1) Comisia prevăzută la art. 1 se constituie pe perioada exercitării mandatului 
Consiliului Local al orașului Berești și are ca obiective punerea în aplicare a prevederilor art. 21 alin. 
(1) și art. 30 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
locuinței nr. 114/1996, aprobate prin H.G. nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare și 
ale Hotărârii Consiliului Local al orașului Berești nr. 7/28.02.2001 privind stabilirea criteriilor pentru 
repartizarea locuințelor din fondul locativ.   
 (2) Atribuțiile și modul de funcționare a Comisiei mixte de repartizare a locuințelor sociale și a 
locuințelor din fondul locativ aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Berești sunt 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 



Art. 3 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al orașului Berești, județul Galați nr. 25 
din 31 august 2018 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor 
din fondul locativ aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Berești, județul Galați, se 
abrogă.  

 
Art.4 Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 

Consiliului Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi, prin publicare pe site-ul  http://orasulberesti.ro și 
se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi în vederea exercitării controlului sub aspectul 
legalităţii.  
 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI , 
PETREA AFTENE 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                   DONCIU  ANA  CRISTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă la Hotărârea Consiliului Local al orașului Berești, județul Galați nr. 44 din 26.11.2020 
 

 
ATRIBUȚIILE ȘI FUNCȚIONAREA 

Comisiei mixte de repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în 
administrarea Consiliului Local al orașului Berești, județul Galați 

 
Capitolul I 

Atribuțiile comisiei 
 
 Art.1. Comisia mixtă de repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ 
aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Berești, județul Galați, are următoarele atribuții:  

a) Afișarea la sediul Primăriei a criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale și 
locuințele din fondul locativ aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Berești, 
județul Galați, a actelor necesare care însoțesc cererea, evidența acestora, locul de 
înregistrare precum și a oricăror alte informații referitoare la fondul locativ;  

b) Verificarea documentelor prezentate de solicitanți;  
c) Întocmirea referatelor pentru fiecare solicitant în parte, care trebuie să cuprindă propuneri 

motivate de aprobare sau de respingere a cererii. Se vor avea în vedere criteriile aprobate în 
acest sens de Consiliul local;  

d) Solicitarea întocmirii proiectelor de hotărâre de repartizare a locuințelor sociale și a 
locuințelor din fondul locativ aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Berești, 
prezentarea acestora primarului în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local;  

e) Comunicarea către solicitanți a modului de soluționare a cererilor;  
f) Efectuarea procedurilor premergătoare semnării Contractului de închiriere;  
g) Alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul Local.  

 
Capitolul II 

Funcționarea comisiei 
 
 Art. 2. (1) Comisia mixtă se întrunește ori de câte ori este nevoie, la convocarea primarului sau 
a președintelui comisiei, după caz. 
 (2) Ședințele comisiei mixte sunt conduse de către președinte. 
 Art. 3. Comisia analizează materialele prezentate de către secretariatul acesteia, care poate 
consulta la întocmirea lor și compartimentele de resort ale Primăriei orașului Berești, județul Galați. 
 Art. 4. (1) Dezbaterile ședinței se consemnează într-un proces verbal semnat de toți membrii 
comisiei mixte. 
 (2) Soluțiile comisiei mixte se adoptă cu votul majorității membrilor acesteia.  
 (3) Toate documentele, care emană de la comisia mixtă, vor fi semnate de către președinte și 
secretarul acesteia și se arhivează prin grija Compartimentului de asistență socială și Autoritate 
Tutelară din Aparatul de specialitate al Primarului Orașului Berești, județul Galați.  

 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI , 
PETREA AFTENE 

 
 
 
 

                                                                                                            Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                   DONCIU  ANA  CRISTINA 
 
 

 


