1OMÂNIA
JLDEŢUL GALATI
MUNIC1PIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL

HOT Ă RÂREA

yy

Din

//

Nr.
2017

Privind:aprobarealisteicuprinzandsolicitantiiindreptatitisaprimeascalocuinta
convenabilainanul2018
Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: nr
2017;
Consiiu1 local al rnunicipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrurit în ş edinţă
Viîn
4
datade
/2017;
Având în vedere:
-expunerea de rnotive a ini ţiatorului înregistrat ă sub
/
2017,
-raportul de specialitate întocrnit de Serviciul Administrarea Domeniului Public
şi privat,înregistrat sub nr6 _ 2 /(/ 7.
2017
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr./ţ 5
- procesul verbal nr. 65979/2017 al Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte
- art. 1 aH.C.L.222/2015;
- 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 administra ţiei
publice locale, republicată în 2007:

HOT Ă R ĂŞ TE:

Art.1. Se aprob ă lista cuprinzand solicitantii indreptatiti sa prirneasca locuinta
convenabila 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
municipiului Tecuci.
Art.4 Prezenta hot ărâre va fi cornunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.
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MUNICIP1U11 TECUCI
PRIMAR
Nr.

din

,

2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca Iocuinta
convenabila 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 convenabile,tinand cont de
starea civila,venituri,vechimea cererii,nivelul de studii si de lista aprobata in 2016.
Criteriile de intocmire a listelor de prioritati au fost aprobate prin HCL
222/2015,comisia incheind procesul verbal

65979/2017 prin care stabileste

solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul 2018 o locuinta convenabila.
Având în vedere cele de mai sus propun spre dezbatere si aprobare proiectul
de hotarare.
PRIMAR,
Catalin Constantin Hurdubae
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIP1UL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
Nr.
2- din
2/ 2017

RAPORT DE SPECIALITATE

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

In conformitate cu prevederile art. 36, alin.6 ,lit.a,pct.17 in exercitarea
atribuţiilor sale consiliul local asigură, potrivit competen ţelor sale şi în condiţiile
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind
locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative af[ate în proprietatea unit ăţii
administrativ-teritoriale sau în administrarea sa.
In conformitate cu art. 1 din HCL 222/20 1 5 lista de prioritati in atribuirea unei
locuinte convenabile se reactualizeaza anual si se supune spre aprobare Consiliului
local..
Avand in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotarare indeplineste
conditiile de legalitate.

Ş EF SERVICIU ADPP
ing. Lucin G.radea

,

PRIMARIA TECUCI

ANEXA LAHCL.

Lista cuprinzând solicitan ţii îndreptăţiţi să primească în anul
urm ător o locuinţă convenabil ă în ordinea de prioritate stabilit ă
NR.
NUME
CRT. PRENUME

1 Dumitru Dorina

NR.
DOSAR

PUNCTAJ

27690

39 pct.

2 Raducanu Danut

9275

39 pct.

3 Badescu Sandel

9657

33 pct.

4 Miron Maricela

16963

33 pct.

5 Florea Marius

13822

28 pct.

6 Gurau Cristina

41720

28 pct.

7 Plescan Grigore Romeo

16705

25 pct.

8 RaducanuFlorin
9 Rusu Giorgiana

11933

24pct.

7287

23 pct.

10 Caldararu Cristi

10240

23 pct.

11 Stanciu Valentina

16858

19 pct.

12 Cârlan Nicu ţa

5468

18 pct.

40155

14 pct.

14 Anitei Marian

6977

14 pct.

15 MunteanuMarin

1522

14pct.

13 Tungaru Dumitrel lonut

16 Alecu Mirela Emilia
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57231

1

13 pct.

COMISIA DE ANA• LIZĂ SOLICITĂRI LOCUINŢE.
Proces - verbal
Încheiat astăzi 17 noiembrie 2017, orele 1100 în cadrul Comisiei de
analiză a solicitărilor de 1•ocuinţe din fondul locativ de stat, Iocuin 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. 65137/ 14.11.2017 la Prim ăria Municipiului Tecuci,
care a fost transrnis atât prin e-rnail cât si telefonic.
La lucrările comisiei particip ă: Pintilie Dănuţ - Preedinte; Martin Cristinel
Mihai —membru; Gradea Lucian - rnembru si Fotache Valerica - membru. Lipsete
motivat dl. Diaconu Vasile— membru si Oancă Samir Vasile - membru; iar dlui
Butunoi Adrian Liviu— membru i-a încetat mandatul de consilier local.
Ordinea de zi a sedintel comisiei, const ă în analiza dosarelor depuse la
locuinţele sociale/convenabile.
D1 Gradea L.- precizeaz ă că sunt depuse la locuinţele sociale un număr de 23
dosare si o cerere a donnu1ui 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. Spătaru Cristina Maria - se reanalizeaz ă dosarul care a primit în anul 2016 ,
un punctaj de 1 Spct. 1a 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 documenta ţie (nedepunând
decât o cerere).
3. Munteanu Ionel George - dosar incomplet —lips ă declaraţie notaria1 ă(dei i
s-a facut adres ă sâ cornpleteze dosarul).
4. Ioan Samir - dosar cornplet:
• - situaţie locativă - tolerat - 3pct.;
- stare civilă - necăsătorit Spct., copii 4 pct. - 9 pct.;
- venit rnediu - 10 pct.;
- stare s ănătate —•0 pct.;
- vechirne cerere— 0 pct.;
- studii - 0 pct.;
Total -22 pct.
- situaţii deosebite— 0 pc.
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5. Mi fitaru Geanina - dosar comn]et:
- situalie locativ ă - to]erat - 3pcl.;
- stare civil ă - monoparental ă 1 Opct., copii 1 pct. - 1 i pct.;
- venit rnediu - 10 pct.;
- stare s ănătate - O pct.;
- vechirne cerere— 1 pct.;
- studii - O pct.;
- situaţii deosebite— O pct.
Total -25 pct.
6. Radu Alina Maria - dosar incornplet —lips ă declaraţie notaria1 ă(dei i s-a
facut adres ă să cornpleteze dosarul).
7. Predoi Gabriela Violeta - dosar complet:
- situaţie locativă - tolerat - 3pct.;
- stare civil ă - necăsătorit Spct., copii 1 pct. - 6 pct.;
- venit mediu - 0 pct.;
- stare s ănătate - O pct.;
- vechirne cerere— O pct.;
- studii - O pct.;
Total - 9 pct.
- situaţii deosebite— O pct.
8. Cobzaru Ciprian - dosar incomplet - lips ă documente.
9. Lungu Carmen - dosar respins, are peste 35 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 1 6905 lei.
14. Anghel Lidia - dosar complet:
- situaţie locativă - tolerat - 3pct.;
- stare civil ă - necăsătorit Spct., copii 1 pct. - 6 pct.;
- venit mediu - 10 pct.;
- stare s ănătate - O pct.;
- vechime cerere— O pct.;
- studii - O pct.;
Total -19 pct.
- situaţii deosebite— O pct.
15. Taciu Petrior - dosar cornplet:
- 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. Creţ i Ionel - dosar incomplet —lips ă declara ţie notarial ă..
17. Georgescu Constatitin - dosar incornpiet - lips ă docurnentc.
1. Pârvu Anca Ariea - dosar cornplet:
- situaie ].ocativ ă - tolerat - 3pct.;
2
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- stare civi ă - nec ă sătorit 5pct., copii Oci.
S pct.;
- venit rnediu - O pct.;
- stare s ănătate —handicap grav - 10 pct.;
- vechime cerere— O pct.;
- studii - O pct.;
- situaţii deosebite— O pct.
Total -18 pct.
19. Olteanu Andreea - dosar incornplet - lips ă docurnente.
20. Vizitiu Daniela - dosar incornplet - iips ă docurnente.
21. Lazăr Aneta - dosar incomplet - lips ă documente.
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 incornpleţ - lipsă documente.
25. Ciurariu Dănuţ - dosar respins, are peste 35 de ani si datorii de 48381ei.
11. Se trece la analiza dosarelor de Ia locuin ţele convenabile:
1. Dumitru Dorina -dosar complet:
- situaţie Iocativă - tolerat - 3pct.;
- stare civil ă - necăsătorit 5pct., copii 1 pct. - 6 pct.;
- venit mediu - 10 pct.;
- stare sănătate - 0 pct.;
- vechime cerere— 10 pct.;
- studii —medii - 10 pct.;
Total 39 pct.
- situaţii deosebite— 0 pct.
2. Cârlan Nicuţa - dosar complet:
- situaţie locativă - tolerat - 3pct.;
- stare civil ă - necăsătorit 5pct., 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 - lipsă documente.
4. Florea Marius - a completat dosarul de anul trecut cu certificat de natere
copil.
Se treee stabilirea listeipentru locuin ţele sociale astfel:
1. Taciu Petrior - 32 pct
2. Costinescu Alin - 26 pct
3. Joghin Maria - 26 pct
4. Fanaca Gabriela - 25 pct
5. Militaru Geanina -25 pct
6. loan Robert Bogdan - 22 pct
7. I oan Samir - 22 pct
8. Danko Tberiu - 19 1)ct
9. Vias€: Nadia - 19 p et
1O.Hara1anbie Lenata - 19 1)ct
CE
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1. Arighei Ii(i - () pct
12. Prvu Anca AncI: - 18 pct
13. Sp ătaru Crislina Marina - 17 pct
14. Nica Mariana lIorentina - 16 pct
15. Lovin Cccilia - 15 pct
16. Alecu Mirela [mi1ia - 13 pct
17. Scorţa Ionel - 9 pct
18. Predoi Gabriela Violeta - 9 pct
Se trece stabilirea iisteipenlru locuinţele convenabile astfel:
1. Dumitru 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. Plescan 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 - 14 pct.;
16. Alecu Mirela Emilia - 13 pct..
- lista de mai sus va fi propus ă spre aprobarea Consiliului Local dup ă
verificarea datoriilor către bugetul local.
Nemaifiind alte discu ţii, 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 D ănuţ
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