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Privind: aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinta
sociala in anul 2017
Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Ţeci, judeţul Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:
016_;
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi întruni în şedinţă
n
data de 2J (2
2016;
Având în vedere:
/2016 ;
-expunerea de motive a iniţiatorului înregistrat ă sub
-raportul de specialitate întocinit de Serviciul Administrarea Domeniului Public
şi privat,înregistrat sub
/2016:
;
i,
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.
- procesul verbal nr. 21237,21383/Pj/2016 al Comisiei 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,
republicată în 2007:
- art. 45, alin. (3) şi art. 1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea 215/2001 a administra ţiei
publice locale, republicat ă în 2007:

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprob ă lista cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca iocuinta
sociala in anul 2017 ,conform anexei 1 la prezenta hotarare
Art.2 Prezenta hot ărre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.3 Prezenta hot ărâre vă fi cornunicată celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.

P R l Ş N 1 l l )E ŞEDINŢĂ
SECRETAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
20 1 6

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinta
sociala in anul 2017

Municipiul Tecuci detine in proprietate sau administrare mai multe locuinte
soeiale,convenabile ,de servici sau tip ANL.Pentru atribuirea acestora la nivelul
municipiului isi desfasoara activitatea o eomisie 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.Lista 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.
Criteriile de intocmire a listelor de prioritati au fost aprobate prin HCL
222/2015,comisia incheind procesele verbale 21237 si 21383 din 2016 prin care
stabilesc solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul 2017.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 următor o locuinţă
social ă, în ordinea de prioritate stabilit ă.
Având în vedere cele de mai sus propun spre dezbatere si aprobare proiectul de
hotarare.

PRIMAR,
Catalin Constantin Hurdubae
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RAPORT DE SPECJALITATE

privind:aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinta
sociala in anul 2017

Potrivit prevederilor art.43 din Legea 1 14!1996,Legea Iocuintei•, 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 solicitanţii 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.

Ş EF SERVICIU ADPP

ing. Ludian Gradea

ANEXI

PRIMARIA TECUCI

SERVICIUL ADPP

(2

Lista cuprinzand solicitanti indreptatiti sa primeasca in anul
urmator o locuinta sociaia in ordinea de prioritate stabilita
Nr.

NUME
CRT. PRENUME
1 Crihana, Gorgiana Suzana
2 1 Chiriac lonela
3 Chiriac Ramona
4 Costinescu Alin
5 Drosu Andreea Larisa
6 Loghin Maria Mihaela
7 Fanaca Gabriela
8 loan Robert Bogdan
9 Danko Tiberiu
10 Vlase Nadia
11 Haralambie Lenuta
12 Nica Mariana Florentina
13 Spataru Cristina Marina
14 Lovin Cecilia
15 Alecu Mirela Emilia
16 Scorta lonel

NR.
Dosar
36696

Punctaj
36 pct

15681

34 pct

12286
15979
25023
11288
4253
9489
19975
18844
1784
18864
10433
13954
5723
11486

26 pct
25 pct
25 pct
25 pct
24 pct
21 pct
18 pct
18 pct
18 pct
15 pct
15 pct
14 pct
12 pct
8 pct

LAHCL

NIUNICIPIUL
PRIMARIE
Nr

•

•

•

COMISIA DE ANALIZĂ SOLICITĂRI LOCUIN Ţ E
Proces verbal
Încheiat astă zi 22 decembrie 2016, orele 1400 în cadrul Comisiei de
analiză a solicitărilor de locuinţe din fonclul Iocativ de stat, locuin ţe de necesitte
precum şi a celor construite prin ANL, conform I.C.L. nr.18/2016
•
Mernbrii comisiei au fost a.nunţaţi atât la lucr ăriie comisiei din data ck
19.12.2016, cât şi prin Convoca.torul în.registra.t sub nr. 21714/PJ/20.12.2016 ciac
fost transmis pe e-niail.
.
La lucrările comisiei particip ă: Pintilie D ănuţ - Preedinte; Diacoriu Vasilc
rnernbru; Ma.rtin Cristinel Mihai —inernbru.; Gradea Lucian - rnernbru si Fo(tcli
Valerica - n-iembru, Lipsesc rnotivat dl Butunoi Adrian Liviu— mernbru si cIl ()ua
Samir Vasile - rnmbru
Ordinea de zi a şedinţei comisiei const ă :
I. Stabilirea atribuirii locuinţei sociale din str. Bradului, ap. 3)1, bI. CI
11, Stabilirealistei de priorit ăţi pentru locuinţ ele converiabilc pcntru iuu1 20 I
I. In urma acceptului domnului Cazan Ionel Gabriel, fiind urm ătoiul Jc
lista de priorit ăţi aprobată în ariul 2015 pentru anul 2016 si s-a hotărât tribuii.
locuinţei din str. Bradului, bl. CL, ap. 31.
[L Se trece la analiza listei persoanelor îndrept ăţite să primeasc ă IOCL1iH
se reanalizeaz ă dosarele i se stabi1ete:
convenabile în ariul 2017,
.
- Mîndru Loredana Mioara - nu se mai încadreaz ă întrucât a dcveiii
proprietara unui apartament conform contractului de vânzare-cump ărare ni. l 1 5 $/
iunie 2016 - drept jentru care dosarul se respinge.
- Răducanu Florin - nu mai are debit la Prim ăria Tecuci, drept pentru carc sc
menţine punctajula.eordat în cadrul eomisiei din 16, 12.2016.
- Bădescu Săndel - îndep1inete criteriile de acces la locuin ţă.
Criterii de ierarhizare:
- criteriul 1 - tolerat -- 3pct.;
- criteriul 2 - c ăsăto•r•it 8pct., doi copii 2 pct. - 10 pct.;
- criteriul 3 10 pct.;
- criteriul 4 —O pct.;
- criteriul 5 - 9 pct.;
- criteriul 6 —0 pet.;
- criteriul 7 - 0 pct.;
- criteriul 8 - 0 pct. Total -32 pct.
- Florea Marius - îndep1inete criteriile de acces 1a. locuin ţă.
Criterii de ierarhizare:
- criteriul 1 - tolerat - 3pct.;
- criteriul 2 —c ăsătorit 8.pct., 5 eopiii 5 pct - 13 pct.;
proces-verbal comisie 22.12.2016

- criteriul 3 - 10 pct.;
- criteriul 4 - O pct.;
- criteriul 5 - O.pct. ;
- criteriul 6 - 0 pct.;
- criteriul 7 - O pct.;
- criteriul 8 - O pct. Total -26 pct.
- Stanciu Vălentina - .îndep1inete cri ţ eri•ile de acces la locuin ţă.
Criterii de ierarhizare:
- criteriul 1 - tolerat - 3pct.;
- criteriul 2 —.nec ăsătorită - 5 pct.;
- criteriul 3 - 10 pct.;
- criteriul 4 - 0 pct.;
- criteriul 5 - 0 pct.;
- criteriul 6 - 0 pct.;
- criteriul 7 - 0 pct.;
- criteriul 8 - 0 pct. Total -18 pct.
Se trece întocrnirea listei pentru locuin ţele convenabile astfel:
1. Irimia Elena Aurora - 41 pct.;
2. Răducan Dănuţ - 38 pct.;
3. Miron Maricela - 32 pct.;
4. Bădescu Săndel - 32 pct.;
5. GurăuCristina - 27 pct.;
6. Florea Marius - 26 pct.;
7. Dumitru Mariana - 24 pct.;
8. P1ecan Grigore Romeo - 24 pct.;
9.Răducan Florin - 23 pct.;
10.Rusu Giorgiana - 22 pct.;
11. Căldăraru Cristi - 22 pct.;
12.Stanciu Valentina 18 pct.;
13. Aniţei Marian - 13 pct.;
14.Munteanu Marin - 13 pct.;
15.Tungaru Maricela - 13 pct. (de pe lista aprobat ă în anul 2015).
16. Alecu Mirela Emilia - 12 pct..
Se face precizarea că lista propusă pentru Consiliul Local va fi în caz1
punctajelor egale; conform H.C.L. nr. 222/2015 - în funcţie de data depunerii
cererii.
Nemaifiind alte discuţii Preedinte1e de comisie declar ă închise lucrările
acesteia.
Prezentul proces-verbal va fi comunicat Serviciului S.A.D.P.P..
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preedinte,
Dânut

proces-verbal comisie 22.12.2016

