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                                                  HOTARAREA NR.83 
                                                   din 31 martie 2020 
 
privind: aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele destinate 

inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de 
prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia 
Nationala pentru Locuinte, a Listei de Repartitie, precum si a Listei 
Solicitantilor care nu au acces la locuinta, etapa  III 

 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 martie 2020; 
 Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat cu nr. 
6062/20.03.2020 si Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios 
nr.6061/20.03.2020; 
           Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului, Comisiei pentru sanatate si protectie sociala si 
Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si internationale; 
 In conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a 
Hotararii Guvernului Romaniei nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.5/30.01.2019, privind 
aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si in 
repartizarea locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate 
inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii; 
 Procesul verbal nr.5841/18.03.2020 incheiat de Comisia Sociala pentru analiza 
cererilor de locuinta pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si in 
repartizarea locuintelor construite de ANL, destinate inchirierii pentru tineri specialisti din 
domeniul sanatatii, etapa III, constituita in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului 
Judetean Braila nr.358/17.07.2019; 
   In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit. “c", art.182 alin.1 si art.196 alin 1 lit. “a” 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu 
completarile ulterioare, 

 
H O T A R A S T E : 

 
 
 

           Art.1 - Se aproba Lista solicitantilor care au acces la locuintele construite de 
Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Braila, Sos Buzaului nr.15 A, destinate 
inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, etapa III, conform Anexei nr.1, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
 



 
           Art.2 - Se aproba Lista de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite 
de Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Braila, Sos Buzaului nr.15 A, 
destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, etapa III, conform 
Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare. 
           Art.3 - Se aproba Lista de repartitie pentru locuintele construite de Agentia 
Nationala pentru Locuinte, in municipiul Braila, Sos Buzaului nr.15 A, destinate inchirierii 
pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, etapa III, conform Anexei nr.3, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
           Art.4 - Se aproba Lista solicitantilor care nu au acces la locuintele construite de 
Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Braila, Sos Buzaului nr.15 A, destinate 
inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, etapa III, conform Anexei nr.4, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
           Art.5 - (1) Contestatiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, la stabilirea 
ordinii de prioritate in solutionarea cererilor, precum si repartizarea locuintelor, se vor 
adresa Presedintelui Consiliului Judetean Braila in termen de 7 zile de la afisarea listelor 
prevazute la art.1, art.2, art. 3 si art.4. 
         (2) Contestatiile se vor solutiona in termen de 15 zile de la inregistrare, in 
conditiile legii. 
           Art.6 - La data repartizarii locuintelor destinate inchirierii pentru specialisti din 
domeniul sanatatii, solicitantii acestora au obligatia sa reconfirme indeplinirea tuturor 
criteriilor de acces prin declaratie pe proprie raspundere. 
           Art.7 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila.  

            Art.8 - Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cvadrul Directiei 
Administratie Publica, Contencios prezenta hotarare va fi comunicata:  
- Institutiei Prefectului Judetul Braila 
- Directiei Administratie Publica si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean 
Braila 
 
 
 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de  voturi . 
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