
                                                                                                                             
 Proiect 

           Nr. 172 din 23.08.2021 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv 

pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea 

Consiliului Județean Botoșani 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de _______2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 14364 / 23.08.2021 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Botoșani privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod 

exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea 

Consiliului Județean Botoșani 

având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Botoșani nr. 158 din 11.08.2021 privind aprobarea listei 

solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul 

sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, construite de 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul 

sănătăţii; 

- Procesul verbal nr. 14333 din 20.08.2021 încheiat de comisia socială, constituită în baza 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoșani nr. 106/19.05.2021, 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 14365 din 

23.08.2021, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 

nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. c) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă lista de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv 

pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului 

Județean Botoșani, prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2 (1) Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor, se vor adresa Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Botoșani în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la art. 1. 

(2) Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 15 zile de la înregistrare, în condiţiile legii. 

 



Art. 3 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul 

sănătăţii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin 

declaraţie pe propria răspundere. 

 

Art. 4 Comisia socială pentru analizarea şi soluţionarea cererilor pentru locuinţe din fondul 

de locuinţe A.N.L., constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoșani nr. 

106/19.05.2021, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

                 PREŞEDINTE,                                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

    DOINA-ELENA FEDEROVICI                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                    Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr._______ din __________2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa 

     la Hotărârea nr. _______ din ________2021 

 

 

 

LISTA DE REPARTIZARE 
a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate,  

din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani 

 
 

Nr. 

crt. 

Nr. 

camere 

NUMELE ȘI PRENUMELE Nr. 

DOSAR/CERERE 

PUNCTAJ 

REALIZAT 
OBESRVAȚII 

1. 2 Dobrincu Claudiu - Gheorghe 9982/14.06.2021 54  

2. 2 Panaitescu Dănuț 9830/10.06.2021 51  

3. 2 Apetrei-Corduneanu Otilia 11963/14.07.2021 48  

4. 2 Toderiță Ruxandra-Mădălina 11812/13.07.2021 46  

5. 2 Pintilei Oana Alexandra 9064/27.05.2021 39  

6. 2 Gheorghiță Corneliu 9263/31.05.2021 35  

 

 

          PREŞEDINTE,                                                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

       DOINA-ELENA FEDEROVICI                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                         Marcel – Stelică Bejenariu 



 
Nr. 14364 din 23.08.2021  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri,  

 

Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare 

a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de 

locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoșani nr. 158 din 11.08.2021 s-au aprobat lista 

solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul 

sănătăţii şi lista de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii. 

Nu au fost înregistrate contestații.   

 

Art.15 alin.(7) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului României 

nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precizează că locuinţele se repartizează de 

către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv lista de 

repartizare a locuinţelor se supune aprobării consiliului judeţean şi va fi dată publicităţii prin afişare 

la un loc accesibil publicului.  

 

Având în vedere Procesul verbal înregistrat sub nr. 14333 din 20.08.2021, comisia socială 

constituită pentru analiza cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii a întocmit lista de 

repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din 

fondul de locuințe A.N.L., listă care este prevăzută în anexa la proiectul de hotărâre.  

Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest 

scop.  

 

 

Președinte, 

Doina-Elena Federovici 



Nr. 14365 din 23.08.2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoșani nr. 158 din 11.08.2021 s-au aprobat lista 

solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul 

sănătăţii şi lista de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii. 

Nu au fost înregistrate contestații.   

 

Art.15 alin. (7) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului României 

nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precizează că locuinţele se repartizează de 

către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv lista de 

repartizare a locuinţelor se supune aprobării consiliului judeţean şi va fi dată publicităţii prin afişare 

la un loc accesibil publicului.  

 

Având în vedere Procesul verbal înregistrat sub nr. 14333 din 20.08.2021, comisia socială 

constituită pentru analiza cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii a întocmit lista de 

repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din 

fondul de locuințe A.N.L., listă care este prevăzută în anexa la proiectul de hotărâre. 

 

Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean a proiectului de hotărâre în forma 

prezentată.  

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Amalia Marian 


