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Privind: aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa prirneasca locuinta
sociala in anul 2018
Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: nry,// 2017_; Consiliul local al rnunicipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întruni în şedinţă
în
datade
2017;
Având în vedere:
-expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă sub nr53/ Z/ 7. 2017;
-raportul de specialitate întocrnit de Serviciul Administrarea Domeniului Public
şi privat,înregistrat sub nr65/
20 1 7:
/.
- raportul de avizare îiitocmit de comisiile de specialitate
- procesul verbal nr. 62180,65979/2017 al Cornisiei de analiza a solicitarilor de
locuinte
- art. 43 din Legea 114/1996 —Legea locuintei;
- art. 36,alin.6,lit.a,pct.17 din Legea 215/2001 a administra ţiei publice locale,
republicat ă în 2007:
- art. 45, alin. (3) şi art. 1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicat ă în 2007:

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprob ă lista cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinta
sociala in anul 2018 ,conform anexei 1 la prezenta hotarare.
Art.2. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga.
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului
rnunicipiului Tecuci.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi cornunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului
rnunicipiului Tecuci.
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EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa prirneasca locuinta
sociala in anul 2018

Municipiul Tecuci detine in proprietate sau administrare mai multe locuinte
sociale,convenabile ,de servici sau tip ANL.Pentru atribuirea acestora la nivelul
municipiului isi desfasoara activitatea o comisie de analiza a dosarelor depuse de
cetatenii ce nu detin locuinta.
Pentru atribuirea unitatilor locative, Comisia locala constituita in baza Legii
1 14/1996 a procedat la analiza dosarelor depuse si a stabilit o lista a solicitantilor ce
au acces la locuinte precum si ordinea de repartizare.Aceasta a fost intocmita in
functie de criteriile de acces la inchirierea unei locuinte sociale,tinand cont de
conditiile de locuit ale solicitantilor,numarul copiilor si al celorlalte persoane care
gospodaresc impreuna ,starea sanatatii solicitantilor,vechimea cererilor precum si de
lista aprobata in anul 2016.
Criteriile de intocmire a listelor de prioritati au fost aprobate prin HCL
222/2015,comisia incheind procesele verbale 62180 si 65979 din 2017 prin care
stabilesc solicitantii indreptatiti sa prirneasca in anul 2018 o locuinta sociala.
In conformitate cu art.21,alin.2 din H.G. 1275/2000 ,Comisiile constituite in
vederea analizarii cererilor de locuinte sociale vor prezenta spre aprobare consiliilor
locale lista cuprinzând solicitan ţii îndreptăţiţii să primeasc ă în anul urrnător o ]ocuinţă
social ă, în ordinea de prioritate stabilit ă.
Având în vedere cele de mai sus propun spre dezbatere si aprobare proiectul de
hotarare.
RIMAR,
Catalin Constantin F1uidbae
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind :aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa prirneasca locuinta
sociala in anul 2018

Potrivit prevederilor art.43 din Legea 1 14/1996,Legea locuintei , Consiliile
locale controleaz ă şi răspund de fondul de locuinţe sociale situate pe teritoriul
unităţilor administrativ - teritoriale.
In conformitate cu art.21,alin.2 din H.G. 1275/2000 ,Comisiile constituite in
vederea analizarii cererilor de locuinte sociale vor prezenta spre aprobare consiliilor
locale lista cuprinzând solicitan ţii îndreptăţiţii să primească în anul următor o locuinţă
socială, în ordinea de prioritate stabilit ă. După aprobare listele se vor afi şa la sediile
primăriilor.
Avand in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotarare indeplineste
conditiile de legalitate.
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Lista cuprinzând solicitan ţii îndreptăţiţi să primească în anul
urm ător o locuin ţă social ă în ordinea de prioritate stabilit ă
NR.
NUME
CRT. PRENUME

NR.
DOSAR

PUNCTAJ

1 Taciu Petrisor

29579

32 pct.

2 Costinescu Alin

15979

26 pct.

3 Loghin Maria Mihaela

11288

26 pct.

4 Fanaca Gabriela

4253

25 pct.

5 Militaru Geanina

3565

25 pct.

6 loan Robert Bogdan

9489

22 pct.

7 loan Samir

3606

22 pct.

8 Danko Tiberiu

19975

19 pct.

9 Vlase Nadia

18844

19 pct.

1784

19 pct.

11 Anghel Lidia

24384

19 pct.

12, Pârvu Anca Aneta

35355

18 pct.

13 Spătaru Cristina Marina

10433

17 pct.

14 Nica Mariana Florentina

18864

16 pct.

15 Lovin Cecilia

13954

15 pct.

16 Alecu Mirela Emilia

5723

13 pct.

17Scortalonel

11486

9pct.

5766

9 pct.

10 Haralambie Lenuta

1 8 Predoi Gabriela Vioieta

1

COMISIA DE ANALIZĂ SOLICITĂRI LOCUINŢE
Proces - verbal
Încheiat astăzi 17 noiembrie 2017, orele 1100 în cadrul Comisiei de
analiză a solicită rilor de locuinţe din fondul Iocativ de stat, locuin ţe de necesitate,
precum si a celor construite prin ANL, conform H.C.L. nr.18/2016

Mernbrii cornisiei au fost convoca ţi pentru a participa la lucr ările cornisiei prin
Convocatorul înregistrat sub nr. 65 137/ 14. 1 1 .2017 la Prirnăria Municipiului Ţecuci,
care a fost transrnis atât prin e-mail cât si telefonic.
La lucrările comisiei particip ă: Pintilie Dănuţ - Preedinte; Martin Cristinel
Mihai —membru; Gradea Lucian - membru si Fotache Valerica - membru,. Lipsete
motivat dl. Diaconu Vasile— mernbru si Oancă Samir Vasile - mernbru; iar dlui
Butunoi Adrian Liviu— membru i-a încetat mandatul de consilier local.
Ordinea de zi a sedintei comisiei, const ă în analiza dosarelor depuse la
locuinţele sociale/convenabile.
D1 Gradea L.- precizeaz ă că sunt depuse la locuin ţele sociale un nurn ăr de 23
dosare si o cerere a dornnului Ciurariu D ănuţ.
Se trece la analiza dosarelor la locuin ţele sociale:
I.
D1 Gradea L.- lista se reface prin ad ăugarea unui punct la punctajul acordat si
aprobat pe anul 2016, precurn si adăugarea cu lista dosarelor analizate pe anul 2017.
1. Sp ătaru Cristina Maria - se reanalizeaz ă dosarul care a primit în anul 2016
un punctaj de 1 Spct. la care se rnai adaug ă două puncte (unul pentru vechimea cererii
Total 17 pct.
i unul pentru că mai are un copil)
2. Tontoroiu Ion - dosar incornplet - nu a depus docurnenta ţie (nedepunând
decât o cerere).
3. Munteanu Ionel George - dosar incornplet —lips ă declaraţie notaria1 ă(dei i
s-a facut adres ă să completeze dosarul).
4. Ioan Samir - dosar complet:
- situaţie locativă - toierat - 3pct.;
- stare civil ă - necăsătorit Spct., copii 4 pct. - 9 pct.;
- venit mediu - 10 pct.;
- stare s ănătate - 0 pct.;
- vechirne cerere— 0 pct.;
- studii - 0 pct.;
Tota -22 pcl.
- situaţii cleosebite— O pct.
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5.

1V1iitaru Geanina - dosar cornnlet:
- situaţie locativ ă - tolerat
- stare civil ă - rnonoparental ă lOpct., copii 1 pct. - i pct.;
- venit mediu - 10 pct.;
- stare s ănătate - O pct.;
- vechime cerere— 1 pct.;
- studii - O pct.;
- situaţii deosebite— 0 pct.
Total -25 pct.
6. Radu Alina Maria - dosar incornplet —lips ă declaraţie notaria1 ă(dei i s-a
făcut adresă să cornpleteze dosarul).
7. Predoi Gabriela Violeta - dosar cornplet:
- situaţie locativă - tolerat - 3pct.;
- stare civilă - necăsătorit Spct., copii 1 pct. - 6 pct.;
- venit mediu - O pct.;
- stare s ănătate - O pct.;
- vechime cerere— O pct.;
- studii - O pct.;
- situaţii deosebite— O pct.
Total - 9 pct.
8. Cobzaru Ciprian - dosar incomplet - lips ă docurnente.
9. Lungu Carnien - dosar respins, are peste 3 5 de ani si datorii.
10. Gânju Visarion Cristian - dosar respins, are peste 35 de ani si datorii.
11. Azamfirei Daniel Florin - dosar incomplet - lips ă documente.
12. Bontea Sofia - dosar respins, a beneficiat de contract de închiriere, evacuat ă.
13. Gheorghe Vasile - dosar incomplet - are amenzi în sum ă de 16905 lei.
14. Anghel Lidia - dosar complet:
- situaţie locativă - tolerat - 3pct.;
- stare civil ă - necăsătorit 5pct., copii 1 pct. - 6 pct.;
- venit mediu - 10 pct.;
- stare s ănătate - O pct.;
- vechime cerere— O pct.;
- studii - 0 pct.;
Total -19 pct.
- situaţii deosebite— 0 pct.
15. Taciu Petrior - dosar complet:
- situaţie locativă - tolerat - 3pct.;
- stare civil ă - căsătorit 8pct., copii 0 pct. - 8 pct.;
- venit mediu - 10 pct.;
- stare s ănătate - handicap grav - 10 pct.;
- vechirne cerere - 1 pct.;
- studii - O pct.;
Total -32 pct.
- situaţii deosebite - O pct.
16. Creţu 1one - dosar incoinplet —lips ă declaraţie notarial ă .
17. Georgescu Corstantiu. - dosar incoinplet - iips ă docurnente.
18. Prvu Anca Ancta - dosar cornplet:
- situaţ ie locativ ă - to1erat - 3pct.;
•
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- stare civi ă - nec ă sătorit 5pct., copii () pc1. - 5 pct.;
- venit nediu - 0 pct.;
- stare s ăn ătate —handicap grav - 10 pct.;
- vechime cerere— O pct.;
- studii - 0 pct.;
- situaţii deosebite— 0 pct.
Total -18 pct.
19. Olteanu Andreea - dosar incornplet - lips ă docurnente.
20. Vizitiu Daniela - dosar incornplet - lips ă docurnente.
21. Lazăr Aneta - dosar incornplet - lips ă docurnente.
22. Nechita Claudiu - dosar respins, are peste 35 de ani si datorii de 4503 lei.
23. Leucă Andreea - dosar incornplet - lips ă docurnente.
24. Călin Dumitru Marcel - dosar incomplet - lips ă documente.
25. Ciurariu Dănuţ - dosar respins, are peste 35 de ani si datorii de 48381ei.
11. Se trece la analiza dosarelor de la locuin ţele convenabile:
1. Dumitru Dorina -dosar cornplet:
- situaţie locativă - tolerat - 3pct.;
- stare civilă - necăsătorit Spct., copii 1 pct. - 6 pct.;
- venit mediu - 10 pct.;
- stare sănătate - 0 pct.;
- vechirne cerere— 10 pct.;
- studii —medii - 10 pct.;
- situaţii deosebite— 0 pct.
Total 39 pct.
2. Cârlan Nicuţa - dosar complet:
- situaţie Iocativă - tolerat - 3pct.;
- stare civil ă - necăsătorit Spct., copii 0 pct. - 5pct.;
- venit mediu - 10 pct.;
- stare sănătate - 0 pct.;
- vechirne cerere— 0 pct.;
- studii - 0 pct.;
Total -18 pct.
- situaţii deosebite— 0 pct.
3. Hâncu Dan - dosar incomplet - lips ă documente.
4. Florea Marius - a completat dosarul de anul trecut cu certificat de natere
copil.
Se trece stabilirea lisieijentru locuin ţele sociale astfel:
1. Taciu Petrior - 32 pct
2. Costinescu AIin - 26 pct
3. Loghin Maria - 26 pct
4. Fanaca Gabriela - 25 pct
5. Militaru Geanina -25 pct
6. Ioan Robert Bogdan - 22 pct
7. Ioan Saiuir - 22 PCt
S . Danko Tiberiu - 19 pct
9. V1ae Nadia - 19 pct
10.Haraiainbie Lenuţa - 19 pct
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- i 9 pcl
12. Pârvn Ânca Aneta - 18 pct
13. Spătaru Cristina Marina - 17 pct
14. Nica Mariana llorentina - 16 pct
15. Lovin Cecilia - 15 1)ct
16. Alecu Mircla lznilia - 13 pct
17. Scorţa ionel - 9 pct
t 1. Anghcl

18. Predoi Gabriela Violeta - 9 pct
Se trece stabilirea listeipentru locuinţele convenabile astfel:
1. Dutnitru Dorina - 39 pct.;
2. Răducan Dănuţ - 39 pct.;
3. Bădescu Săndel - 33 pct.;
4. Miron Maricela - 33 pct;
5. Florea Marius— 28 pct.;
6. Gurău Cristina— 28 pct.;
7. P1ecan Grigore Romeo - 25pct.;
8.Răducan Florin - 24 pct.;
9. Rusu Georgiana - 23 pct.;
10. Căldăraru Cristi - 23 pct.;
11. Stanciu Valentina - 19 pct.;
12 Cârlan Nicuţa - 18 pct.;
13. Tungaru Dumitrel Ionuţ - 14 pct.;
14. Aniţei Marian - 14 pct.;
15. Munteanu Marin - 14pct.;
16. Alecu Mirela Emilia - 13 pct..

- lista de mai sus va fi propus ă spre aprobarea Consiliului Loeal dup ă
verificarea datoriilor c ătre bugetul local.
Nemaifiind alte discuţii, preedinte1e declar ă închise lucrările comisiei.
Prezentul proces-verbal va fi cornunicat Serviciului S.A.D.P.P..
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preedinte comisie,
Pintilie Dănuţ
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C()MISIA 1)E ANALIZĂ SOLI.CITĂRI LOCUIN ŢE
Proces - verbal
Încleial astăzi 31 octombrie 2017, orele 14 ° în cadrul Comisiei de
analiză a solicitărilor de locuin ţe din fondul Iocativ de stat, Iocuin ţe de necesitate,
precum şi a ceI()r construite prin ANL, conform H.C.L. nr.1812016

Membrii comisiei au fost convocaţi pentru a participa la lucr ările comisiei prin
Convocatorul înregistral sub nr. 6 1 746/ 30. 1 0.20 1 7 la Prim ăria Municipiului Tecuci,
care a fost transmis prin e-mail.
La lucrărilc comisiei participă: Pintil.ie Dăn.uţ - Preedinte; Martin Cristinel
Mihai —membru; Oanc ă Saniir Vasile - meinbru; Gradea Lucian - membru si Fotacbe
Valerica - membru. Lipse ştc rnotivat dI Diaconu Vasile— membru, iar dlui Butunoi
Adrian Liviu— nicmbru i-a încetat mandatul dc consilier local.
Ordinea de zi a şcdinţei comisiei, constă în analiza dosarelor depuse la
locuinţele sociale.
In cadrul comisiei au fost prezentate ufl număr de 23 dosare care au fost depuse
în cursul anului 2017.
Au fost analizate dosarele urmnd ca punctajul s ă se stabilească la următoarea
edinţă a comisiei cnd se va transinite si inforinaţiile de la ETAX.
Neinaifiind alte discuţii, preedinte1e declară închise lucrările comisiei.
Prezentul proces-verbal va fi comunicat Serviciului S.A.D.P.P...
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preedinte comisie,
Pintilie Dănut
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