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REFERATUL DE APROBARE AL PROIECTULUI DE 
HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 

privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând 
Municipiului Braşov, republicată 

 
 

 
 

În prezent repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Brașov se 
realizează în baza unui regulament aprobat prin HCL nr. 580/2018, republicată. 

Având în vedere HCL nr. 405/2020 privind darea în administrare, către Direcția de Asistenţă 
Socială Brașov, a imobilului (bloc de locuinţe sociale), situat în Brașov, str. Zizinului, nr. 144, se 
impune stabilirea unor atribuții în sarcina Direcției de Asistență Socială Brașov cu privire la activitatea 
de repartizare și închiriere a locuințelor sociale. 

Ținând cont că, Direcţia de Asistenţă Socială Braşov în calitate de administrator va încheia 
contractele de închiriere cu chiriașii din locuințele sociale, este necesar a se modifica și modelul de 
contract de închiriere, prevăzut în anexa la Regulamentul de repartizare și închiriere a locuințelor 
sociale. 

De asemenea, pentru a oferi accesul la o locuință socială tuturor cetățenilor aflați în situații de 
necesitate/vulnerabilitate, au fost clarificate anumite aspecte privind verificarea îndeplinirii condițiilor 
de eligibilitate pe perioada de valabilitate a contractelor de închiriere. 

Ca urmare a aspectelor menționate mai sus, propun  aprobarea unui nou Regulament de 
repartizare și închiriere al locuințelor sociale, urmând ca HCL nr. 580/2018 privind aprobarea 
Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov, 
republicată, să își înceteze aplicabilitatea. 
           În temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând 
Municipiului Braşov, în forma prezentată. 
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