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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea schimbării locuinţei cu destinaţie socială,  

închiriată familiei Puşcaşu Narcis Adrian şi Niculina Nicoleta cu o altă locuinţă cu  
destinaţie socială, corespunzătoare situaţiei socio-medicale a familiei,  

aflată în proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 
 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 
sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 79/2012 privind 
aprobarea efectuării, la iniţiativa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 1 a schimbului de locuinţe între chiriaşii locuinţelor cu destinaţie socială, aflate în 
proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 246/2010 pentru aprobarea 
Programului “Deceniul Locuirii 2010-2020”; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.n) şi ale art.115, alin.(1), lit.b) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.  Se aprobă efectuarea schimbului de locuinţe cu destinaţie socială,  închiriată 

familiei Puşcaşu Narcis Adrian şi Niculina Nicoleta, în sensul că locuinţa actuală deţinută cu 
chirie va fi schimbată cu o altă locuinţă cu destinaţie socială, corespunzătoare situaţiei socio-
medicale a familiei, la iniţiativa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 1, pentru. Locuinţa va fi pusă la dispoziţie din rândul locuinţelor cu destinaţie socială, 
aflate în proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pe 
bază de contract de închiriere. 

Art.2. În sensul prevederilor art.1, Compartimentul Fond Imobiliar din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Sectorului va emite o nouă repartiţie pentru familia Puşcaşu Narcis 
Adrian şi Niculina Nicoleta, pentru o locuinţă cu destinaţie socială, având în componenţă 3 
camere şi care nu a fost încă repartizată. 



Art.3. Apartamentul deţinut în prezent cu chirie de familia Puşcaşu Narcis Adrian şi 
Niculina Nicoleta va fi igienizat şi introdus în circuit, în vederea repartizării unei 
persoane/familii care îndeplineşte condiţiile în acest scop. 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Compartimentul Fond Imobiliar din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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