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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

www.baiamare.ro 

 

HOTĂRÂREA NR.  144/2020 

privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și 

închirierea locuințelor de tip A.N.L.  aflate pe raza teritorială a Municipiului Baia Mare și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  

JOI 30 APRILIE 2020   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr.92  

/2020; 

• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 92/2020; 

• Raportul de specialitate nr. 42 / 13.02.2020 promovat de  Direcţia Patrimoniu - Serviciul 

Contracte Imobiliare, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind reglementarea 

cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip ANL  aflate pe raza 

teritorială a Municipiului Baia Mare și în administrarea autorității publice locale ale 

Municipiului. 

Având în vedere : 

• Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată; 

• H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Legea locuinței nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

• H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare;  

• Hotărârea nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 

a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale  pentru Locuințe, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 ; 

• H.G. nr. 251/2016, privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, aprobate prin HG nr. 962/2001; 

• Ordonanţa de Urgenţă nr.30/05.04.2017 pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea 

nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,  

• H.G. nr.304/05.05.2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001,  

• Legea nr.151/27.06.2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2017 

pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe; 

• Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea 

art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și 

pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia ; 

• Ordinul nr.2097/05.07.2019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 

2019, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;- Ordonanța nr.26/27.08.2019 pentru 

modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe și 
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modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 

național de dezvoltare locală; 

• Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

• H.C.L. nr. 24/2019 privind aprobarea listelor de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să 

primească o locuinţă construită prin ANL, în vederea închirierii  în anul 2019;  

• Art.108, art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b),  alin.7 lit.q) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• Amendamentele comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare: 

 Art.20, alin.3 din Regulament va avea următorul conţinut:  

“Se va evita  repartizarea unor spaţii excedentare, cu  respectarea  Legii nr. 114/1996, 

având prioritate în repartizarea locuinţelor de la parter şi etaj 1, persoanele cu handicap 

sau care au în familia restrânsă şi  locuiesc cu astfel de persoane, numai dacă acestea 

sunt consemnate în actele depuse pentru repartizare.” 

 La art. 24  alin. 4 din Regulament: 

          Se înlocuieşte sintagma persoane cu handicap cu “persoane cu handicap sau care au 

în familia restrânsă şi locuiesc cu astfel de persoane”  

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

În temeiul prevederilor: 

• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se aprobă Regulamentul privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și 

închirierea locuințelor de tip A.N.L.  aflate pe raza teritorială a Municipiului Baia Mare și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare. 

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Contracte 

Imobiliare. 

Art.3  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare cuprinse în acte 

administrative adoptate de Consiliul Local Baia Mare își încetează aplicabilitatea.  

 Art.4    Prezenta hotărâre se comunică la:                                                                        

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarul Municipiului Baia Mare; 

• Direcţia Patrimoniu; 

• Direcţia Economică;  

• Serviciul Contracte Imobiliare; 

• Serviciul Administraţie Publică Locală. 

 

      Mureșan Ileana                                                                  Contrasemnat  pentru legalitate                                          

      Preşedinte de şedinţă                                                         Jur. Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                Secretar General al Municipiului Baia Mare          

Total consilieri 23 

Prezenţi 23 

Pentru 23 

Impotrivă - 

Abţineri - 
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