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MUN1C111UL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREA 

	

Din 	ga. (9. 	2018 

Privind: aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate 
inchirierii 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului T cuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: nr!/ 2018 
Consiliul local al rnunicipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunit în 

datade 39- O( 	2018; 
Având în vedere: 

-expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă  sub nr//P4 / 25 , 2018, 
-raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public 

ş i privat,înregistrat sub nr. _ 	/_ 	___2018: 
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 
- procesul verbal nr. 	11541 /2018 al Comisiei de analiza a solicitarilor 

de locuinte 
- art. 15 din din HG 962/200 1 privind aprobarea Norinelor inetodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 1 52/1998 privind înfiin ţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe; 

- art. 36,alin.6,lit.a,pct.17 din Legea 215/2001 a administra ţiei publice locale, 
republicată  în 2007: 

- art. 45, alin. (3) ş i art. 115, alin. 1, lit. ,,b din Legea 215/2001 a administra ţiei 
publice locale, republicată  în 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Se aprobă  lista de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii 

conform anexei 1 la prezenta hotarare. 
Art.2 Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Priinarului inunicipiului 

Tecuci. 
Art.3 Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PRE 	- 	-, 

Jr. 

UNIC 

lu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. J(P6 din 	 2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate 
inchirierii 

Municipiul Tecuci detine in administrare un numar de 128 unitati locative 

realizate prin programul de investitii al Agentiei Nationale pentru Locuinte.Acestea 

destinate inchirierii tinerilor in varsta de pana la 35 de ani. 

Prin Hotararea Consiliului Local 9/2018 a fost aprobata lista de prioritati 

pentru locuintele ANL pe anul 2018 in municipiul Tecuci. 

Comisia locala constituita in baza Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe a analizat si a aprobat lista de repartizare a locuintelor 

conform procesului verbal 1 1541 /2018. 

Potrivit prevederilor Legii 152/1998 lista de repartizare se aproba pin vot de 

Consiliul local. 

Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre în forma propus ă . 

PRIMAR, 

Catalin Constantin Hurdubae 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC sI PRIVAT 

Nr. ţ(/ 	din 	2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind :aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate 
inchirierii 

Potrivit 	prevederilor 	art.15,alin 	6 	din 	H.G. 	962/2001 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
1 52/1998 privind înfiin ţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, lista de repartizare 
a locuinţelor se întocme şte prin preluarea solicitan ţilor înscrişi în lista de prioritate 
stabilită  potrivit alin. (1) şi (2), urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la care au 
dreptul solicitanţii de locuinţă  şi evitându-se repartizarea unor spa ţii excedentare. 

In conformitate cu art. 1 5,alin 7 din actul normativ mentionat susmentionat 
lista de repartizare a locuin ţelor se supune aprob ării, după  caz, consiliului local al 
comunei, oraşului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului Bucure şti, 
consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucure şti sau 
conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul înv ăţământului 
ori din domeniul sănătăţii şi va fi dată  publicităţii prin afi şare la un loc accesibil 
publicului. 

Avand in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotarare indeplineste 
conditiile de legalitate. 

Ş EF SERVICIU ADPP 

LucianpGraea 
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Anexa nr. 1 la HCL 	
ţ  

LFSTA DE REPARÎIZARE PENTRU LOCUINTE ANL PE ANUL 2018 TECUCI 

Nr. • 

Crt 
Nurne 	• 

Prenum•e 	• 

. 

•Adresa 	 • •Nr. 
Cerere 

Nr. 
Camere Reparzare 

At;L 

1. Mîndw Roxana Danieia str:Vidin nr63 	• 45746117.08.2017 .2 Al2:sc.3ap:.45 

2 Tăbăcaru Daniela .Larisa str:Vă leni nr21 47724122.08.2017 ;2 ANL i sc3 ap..46 

3 Grecu Roxana Elena str. .Ştfan CelMare.nr4800m$lunteni ,: 7701117.03201 7 2 ANL i sc1 ap.? 

4 Aciam Adrian str. M. Kogălnicanunr$O:bI:2.ap.15 	. 2157125.01 .2017 .2 	: ANL 1 sc.1 ap15 

5 CostinescuAlin str. Beni nr.29 22382120.05.201€ : L2sc.4.ap9 -• 

& Marus GeorgeAIin str.Nicclae Iorganr:5:B 73248121 .122017 i :ANL 2 SC4 api60 

7 Iitaru Geanina str Gh Petrascu nr 1.3 bl T1 ap 60 71556/15 12 2017 1 ANL 2 sc.4 ap57 

8. Dănceanu Daniel Răzvan str:Al. .ştrandului 7135311412.2017 i ANL2 sc.4ap56 

9 Vulpe Gabrie[a ;Nicoleta 	, str. Dacia nr.74 5633510510.20L7 i ANL 2 sc2 ap:44 

1.0RăducanuFlorin str..Nicorestinr:81 	 , 27228124.05.2017  ANL2.sC.3,ap241 

11 CerceIAlexandruNicuor str.Galaţinr:5 	• 	,. 71806118.12.2017  L;sc.3..ap.35 

12 GuiuAlexandru str. Plevnei nr.17 40632/21.07.2017 1 

13 Munteanu Dragos str. .Cpt: Gh:D.ecusea ă  nr:1.2bl:E2Aap.i 48923/31 .08.2017 1 ANL2sc.2.ap.25 

14 Oancă EmiliaAntoaneta str:Bobâlna nr.1.9 5424912709.2017 1 ANLII sc.4ap.52 

.15 Mihai NoricaSofica satTecuceIu,Sec:com:B,ucitrneni 57371124.11.2017 1 	. ANL1 .sc.3p44 

16 TudorachelonutAlexandru strAndrei Ş gunanr.1.0;blZl6ap:î0 687346.122017 i 	; ANL 1 sc.3p40 

17 Fparaschiv Mihă iţă  GineI satTecuoelu Sec:cornl3uciurneni 64928/14,1 11 .201? 11 ANL l SC.3 P.57  

B lescan LuIu .Ionel str. Gatati:nr5 	 , 4209/1O.02.201.7 i ANL 1 sc3p36 



COMTISIA E AAZÂ 
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si a edor cousiruite prin AN 

M.embrîi xisiei au fost coivocati penùu a pacia la 	 p 
Convocalorul înrcÉistrat laPiimâria ipiii Tecuc7i .s 	r. 
care a fosi transmis a ăt pe e-mail câl si telefonic-

La 
 

crie coisei paricip Piie EmnaÉ - 
Cie 	ai 	 - 

cia - 	Sî Ftae Valcrica - a. 
3rdca e zî a şedinei comisici constà k propuneiï plivïnd reparûtka 

ociţde A. 
Se ece la repart4ia apaaentelor cu douà cre Si g şe, ar 

comisiei pmpun ca apartamentele cu. 
i î od 	pai î1ieepâid de la ulfimuJ apadamceA 

ÀNL 1 pei*u eclulibrai= fairilor de gaz isid Iie gmwùîcrdc de 
Se rece la prqxmeri petru. repizrea 

- Coesu. Ali - 	siieră  - str. Cpt 	 . , et 
ap. 4; 

- Maras George Afin - garsoiieră  -str. Cpt Glş. ecea 	oe 	 et 
ap; 

- 	oa Dmiela - apartament & ă  cee - str. Cpt 
A[ 2, se.. 3,et.3, zp. ; 

- Tâbâcam,  Daniela Larîsa. apatae 	 - . Ct C 
.sc. et3, ap.. 4; 

• - Wlitam Geaa - 	icră  - cpt . 	 , sc. 4, et 

- 	 - garoe -. Cpt C& .aea 	 2, sc. 
et. 

- 	 - gasoeră  -.. Cpt C.. 
et 2, apA; 

Au.I Aa - apartament douâeae - str. Ct 
sc.. t,et Nt ap.. 5; 

-. Gec 	aa 	•- apartaet 	 - 	. 	. 	sea 
sc.. t.,ett, ap.; 

- - 	-s.. Cpt 	.. 	 2, sc. 3, et 2, 
ap 



1/ 

- CerceI Aexardu ic şor - gasore ă  —sC. G. 	lbdloc  
3 ez. 1?, a. 35; 

- Guu Aex-u - gaoteră  -s. Cp 	 oc ANIL 2, c. 
ap 33; 

- Muntcanu Dragos - gs:oie•r ă  -sr. Ct. 	. 	blec 	2., s•c. 2 e. 2 
ap. 25; 

- Oaic. Eria Anta - grsieră  ---sr. 	. 	 c A"N'L i,  , 
e. P., p.  5; 

- iia Norca Sia - gs ă  —sr. Q. G. Decusearâ, bloc ANL 1, Sc_ 3., e. 
2. ap.4; 

r& - gsi -. Cp 	. 	 cAINL 1, 
3.,. 1, ap4; 

- ascv MihâM Ginel - ge —s -_ 
t. t,a37; 

	

Plescm Ei 	- garseră  —s. C. G. Drœsearà, bloc ANTL 1, 3., cï. , 

a.p.. 

	

Uae a 	ista de po 	pe 
pee &darâ ûwffise luciànlcc. 

• Pœzentul proces-,fierbal va 
e -a îneheîat 
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