RO MÂNA
JUDEŢUL GALAŢI
MIJNICIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL HOT Ă RÂREA Nr.

liq

Din

22 J

2016

Privind:aprobarealisteicuprinzandsolicitantiiindreptatitisaprimeascalocuinta
convenabilainanul2017
Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului4 i, judeţul Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:
I%,/220
nr?â 16; .-

Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi întrunit în şedinţăOV ţ - în
2016;
29 1L
Având în vedere:
.
-expunerea de motive a iniţiatorului înregistrat ă sub nr22Q& ţ2._201 6;
-raportul de specialitate întocmit de Serviciul Adrninistarea Domeniului Public
şi privat,înregistrat sub nr22 2/ 2. ./2 _2016:
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.
- procesul verbal nr. 22039/Pj/2016 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,
republicată în 2007:
- art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin 1, lit. ,,b din Legea 2 1 5/200 1 a administra ţiei
publice locale, republicat ă în 2007:
datade

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprob ă lista cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinta
convenabila in anul 2017 ,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 comunicată celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SECRETAR

,

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr.20/din

2016

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: aprobarea listei
convenabila in anul 201 7

itntii in(1rEnttiIi i nri

Municipiul Tecuci detine in proprietate sau adminisl

mai multe locuinte

sociale,convenabile ,de servici sau tip ANL.Pentru atribuii

acestora la nivelul

municipiului isi desfasoara activitatea o comisie de analiza

dosarelor depuse de

cetatenii ce nu detin locuinta.
Pentru atribuirea unitatilor locative, Comisia locala

ituita 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 convenabile,tinand cont de starea
civila,venituri,vechimea cererii,nivelul de studii.
Criteriile de intocmire a listelor de prioritati au fost aprobate prin HCL
222/20 1 5 ,comisia incheind procesul verbal 2203 9/pj/20 1 6 prin care stabileste
solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul 2016 o locuinta convenabila.
Având în vedere cele de mai sus propun spre dezbatere si aprobare proiectul
de hotarare.

PRIMAR,
Cat

bae

R O MÂ NI A
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
Nr.2din 23 12 2016

RAPORT DE SPECIALITATE

privind:aprobarea listei euprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinta
convenabila in anul 2017

In conformitate cu prevederile art. 36, alin.6 ,lit.a,pct.17 in exercitarea
atribuţiilor sale consiliul local asigur ă, potrivit competen ţelor sale şi în condiţiile
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind
locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate 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. Lucian1Gradea

ANEXA LA HCL

PRIMARIA TEOUCI

SERVICIULADPP

lyez

Lista cuprinzand solicitanti indreptatiti sa primeasca in anul
urmator o locuinta convenabila in ordinea de prioritate stabilita
Nr.
NUME
CRT. PRENUME

1 lrimia Elena Aurora
2 RaducanuDanut
3 Badescu Sandel
4 Miron Maricela
5 Gurau Cristina
6 Florea Marius
7 Dumitriu Mariana
8 Plescan Grigore Romeo
9 RaducanuFlorin
10 Rusu Giorgiana
11 Caldararu Cristi
12 Stanciu Valentina
13 Tungaru Dumitrel lonut
14 Anitei Marian
15 Munteanu Marin
16 Alecu Mireia Emilia
,

NR.
Dosar
49797

Punctaj

9275

38

9657

32

16963
41720
13822
36824
16705
11933
7287
10240
16858
40155
6977
1522
57231

32
27
26
24
24
23
22
22
18
13
13
13
12

41

PRIMAIME
Nr

zw

1

COMI.SIA DE ANALIZĂ SOLICITĂRI LOCUINŢE
Proces - verbal
Încheiat astăzi 22 decembrie 2016, orele 1400 în cadrul Comisiei de
analiză a solicitărilor de locuin ţe din fonclul locativ de stat, locuin ţe de necesitae
precumi a celor construite prin ANL, conforin H.C.L. nr.18/2016
,.

,

......

.

Membrii eoiisiei au fost anun ţaţ i atât la lucr ările comisiei din data ck
19.12.2016, cât si prin Convocatorul înregistrat sub nr. 21714!PJ/20.12.2016 care
fost transmis pe e-mail.
La lucrările cornisiei particip ă : Pintilie D ănuţ - Preedinte; Diaconu Vasilc
rnembru; Martin Cristinel Mihai —membru.; Gradea Lucian - mernbru si Fotach
Valerica - membru. Lipsesc rnotivat dl Butunoi Adrian Liviu— rnernbru si cll Oanc
Samir Vasile - membru
Ordinea de zi a şedinţei comisiei eonstă
I. Stabilirea atribuirii loeuin ţei socia[e ctin str. Bradului, ap. 31, bl. CL
11. Stabilirea listei de priorit ăţi pentru tocuinţ ele convenabile pentru anul 2017,
I. In urma acceptului domnulţii Cazan Ionel Gabriel, fiind urrnătorul de r
lista de priorităţi. àprobatâ în ariul 2015 pentru anul 2016 si s-a hotărât atribuircii
locuinţei din str. Bradului, bl. CL, iip. 31,
11. Se trece la analiza listei persoanelor îndrept ăţite să primeasc ă locuinţe
convenabile în anul 2017, se reanalizeaz ă closareîe şi se stabileşte:
- Mîndru Loredana Mioara - nu se rnai încadreaz ă întrucât a devent
proprietara unui apartament conform contraetului de vânzare-cump ărare nr. 1 1 5 8! 15
iunie 2016 - drept pentru care dosarul sc respirigc.
- Răducariu Florin - nu mai aie debit la Prirn ăria Tecuci, drept pentru cai
menţine punctajul acordat în caclrui comisiei clin 16, 1 2.20 1 6.
-B ădescu S ăndel - înctepline şte eriteiiile de acces la locuin ţă.
Criterii de ierarhizare:
- criteriul 1 - tolerat - 3pct.;
- criteriul 2 - c•ă sătorit 8pct., cloi eupii 2 pct. - 1() pt.;
- criteriul 3 - 10 pct.;
- criteriul 4 - 0 pct.;
- criteriul 5 :_ 9 pct.;
- criteriul 6 -.-0 pet.;
- criteriul 7 - 0 pct.;
- criteriul 8 - O pct.
Total -32 pct.
Florea Marius - îndepline şte criteriiie de aeees la locuin ţă.
Criterii de ierarhizare:
- criteriul 1 - tolerat - 3pct.;
- criteriul 2 - c ăsătorit 8 pet., 5 copiii 5 pct - 13 pct.;
proces-verba1 comisie 22. 12.20 16

- criteriul 3 - 10 pct.;
criteriul 4 - 0 pct.;
- criteriul 5 - 0 pct.;
- criteriul 6 —Opct.;
- criteriul7 •i pct.;
- criteriul 8 - 0 pct.
Total -26 pct,
Stanciu Valentina - îndep1inete eriteriile de acces la locuin ţă.
Criterii de ierarhizare:
- criteriul 1 - tolerat - 3pct.;
- criteriul 2 - nec ăsătorită - 5 pct.;
- criteriul• 3 —10 pct.;
• •- criteriul 4 —•O pct.;
- criteriul 5 - O pct.;
- criteriul 6 - 0 pct.;
- criteriul 7 - 0 pct.;
Total -18 pct.
- criteriul 8 - 0 pct.
Se trece întocrnirea listei pentru locuin ţele convenabile astfel:
1. Irimia Elena Aurora - 41 pct.;
2. Ră ducan Dă nuţ - 38 pct.;
3. Miron Maricela - 32 pct.;
4. Bădescu S ăndel - 32 pct.;
5. Gurău Cristina - 27 pct.;
6. Florea Marius - 26 pct.;
7. Durnitru Mariana - 24 pct.;
8. PIecan Grigore Romeo - 24 pct.;
9.RăducanFlorin - 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 c ă lista propus ă pentru Consiliul Local va fi îri caz
punctajelor egale, conforiTi H.C.L. nr. 222/2015 - în ftinetic de (ata deI)Iincr
cererii.
Nemaifiind alte discutii Presedintele de comisie declar ă închise 1ucr ări
acesteia.
Prezentul proces-verbal va fi comunicat Serviciului S.A.D.P.P..
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preedinte,
Pinti1ie ă ţ ,

proces-verbal comisie 22.12.206

