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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREANr. Q 
Din 2 0 0. 2018 

Privind:modificarea componen ţei comisiei de analiz ă  a solicitărilor de 
locuin ţe din fondul locativ de stat,locuinte sociale,convenabile, de necesitate, de 
serviciu precum s,i a celor construite prin ANL, aprobat ă  prin HCL 
nr. 1 8/27.07.201 6, cu modificările si completările ulterioare. 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul 
Galaţi; 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: /045/.23 .O 2018; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară  

în data de 30.01.2018; 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub 

nr. /O6/.O. 2018; 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit Serviciul Administrarea 

Domeniului Public şi Privat, înregistrat sub nr. /o45 /13. 01. 2018; 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 

Având în vedere HCL nr. 1 8/27.07.20 1 6, cu modificările si completările ulterioare; 
Având Ordinul Prefectului Jude ţului Galaţi nr.92/20.04.2017 de încetarea înainte 

de termen a mandatului de consilier local al domnului Liviu Butunoi; 
Având în vedere prevederile art.21 alin.1 si 2 si art.30 , din Normele metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, aprobate prin H.G. nr.1275/2000, cu 
modificările si completările ulterioare si art 14 din H.G. nr.962/2001. 

Având în vedere prevederile art. 36, alin.6, lit. ,,a, din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică  locală, republicată  în 2007 cu modificările si completările ulterioare; 

Având în vedere art. 45 alin. 1 si art.115, alin.1, lit.,,b din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată  în 2007 cu modific ările si completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Cu data prezentei hot ărâri se în1ocuiete domnul Liviu Butunoi cu domnul 

Mârza Vasilică  Cristinel în cadrul comisiei de analiză  a solicitărilor de locuinţe din fondul 
locativ de stat, locuinte sociale,convenabile, de necesitate,de serviciu si a celor construite 
prin ANL; 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.18/27.07.2016 cu modific ările si 
completările ulterioare, rămân în vigoare. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului 
municipiului Tecuci 

At.4.Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului 
municipiului Tecuci. 



ROMÂNIA 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din 	2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: modificarea componenţei comisiei de analiz ă  a solicitărilor de 
locuinţe din fondul locativ de stat, locuinte sociale, convenabile, de necesitate, de 
serviciu precum si a celor construite prin ANL, aprobat ă  prin HCL 
nr.18/27.(.2O17, cu rnodific ările 

	
letările ulterioare. 

Prin HCL nr. 1812016  a fost desemnat de c ătre consiliul Local Tecuci, domnul 
Liviu Butunoi de a face parte din comisia de analiz ă  a solicitărilor de locuinţe din 
fondul locativ de stat, locuinte sociale,convenabile, de necesitate,de serviciu si a 
celor construite prin ANL; 

Prin Ordinul Prefectului Jude ţului Galaţi nr.92/20.04.2017 mandatul de 
consilier local al domnului Liviu Butunoi a încetat înainte de termen si în locul 
acestuia a fost validat mandatul domnului Mârza Vasilic ă  Cristinel. 

Motivat de faptul că , de la constituirea consilului local , s-a stabilit c ă  
reprezentan ţii unei formaţiuni politice , în cadrul comisiilor de specialitate si a altor 
comisii mixte prevăzute de legi speciale, sunt înlocui ţi cu reprezentan ţii ace1eai 
formaţiuni politice, este necesar si oportun promovarea unui proiect de hot ărâre de 
înlocuire a domnului Liviu Butunoi - reprezentant al Partidului Micarea Popular ă , 
cu domnul Mîrza Vasilică  Crjstinel reprezentant tot al Partidului Micarea Popular ă  

Primar, 
Catalin Constntin Hurdubae 

- 	 i/ 



ROMÂNIA 
ETLGALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PIVAT 

Nr. 9 	din 	 2018 

RAPORT DE SPECIALITATE, 

Privind :modificarea componentei comisiei de analiz ă  a solicitărilor de 
locuinte din fondul locativ de stat, locuinte sociale, convenabile, de necesitate, 
de serviciu yrecum si a celor construite yrin ANL, ayrobat ă  yrin HCL 
nr.18/27.07.2016, cu modificările si completările ulterioare. 

Prin HCL nr. 1 8/20 1 6 a fost desemnat de c ătre consiliul Local Tecuci, domnul 
Liviu Butunoi de a face parte din comisia de analiz ă  a solicitărilor de locuinţe din 
fondul locativ de stat, locuinte sociale,convenabile, de necesitate,de serviciu si a 
celor construite prin ANL; 

Prin Ordinul Prefectului Jude ţului Galaţi nr.92/20.04.20 1 7 mandatul de 
consilier local al domnului Liviu Butunoi a îiicetat înainte de termen si în locul 
acestuia a fost validat mandatul domnului Mârza Vasilic ă  Cristinel. 

Având în vedere cele prezentate, consider ca proiectul de hotarare indeplineste 

conditiile de legalitate.. 

Şef Serviciu ADPP, 

Lu,,adea 


