
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ1 

MUNIC1PIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREA Nr.YJ9  

Din 	 2016 

Privind: ai3robarea repartizarii unei locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jud ul Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunit în şedinţă  ordinara 

îndatade 	/2. 	2016; 
Având în vedere: 	 . 

-expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă  sub nr. 
-raportul de specialitate întocmit le Serviciul Adrninistrarea Domeniului Public 

şi privat,înregistrat sub nr. Y7 ţ,y22. 
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.1,3 si 5 
- art. 38 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 aprobă  repartizarea unei locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci, 

conform anexei 1 la prezenta hotarare. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesa ţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PREŞEDNTE DE ŞEDNŢĂ  
I f 

SECRETAR 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	yt1in  2 ţ2 2016 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea repartizarii unei locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci 

Imobilul din Tecuci,strada Bradului apartine Municipiului Tecuci avand 

destinatia de locuinte sociale.Chiriasii unitatii locative ce face obiectul prezentului 

proiect de hotarare au renuntat la beneficiile contractului, asa incat aceasta a ramas 

disponibila. 

Pentru redistribuirea lor 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 sociale in 2016 si ordinea de prioritate.Lista a fost intocmita in functie de 

criteriile de acces la inchirierea unei locuinte sociale si a fost aprobata prin HCL 

3 5 3/20 I 5 

In sedinta din data de 1 9. 1 2.20 1 6 a hotarat atribuirea locuintei mentionate mai 

sus d-lui Cazan Ionel Gabriel. 

Avand in vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul 

de hotărâre în forma propus ă . 

PRIMAR, 

Catalin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREAI)OMENIULUI PUBLIC sI PRIVAT 

Nr. 	 22/22016 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind:aprobarea repartizarii unei locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci 

Potrivit prevederilor art.38 din Legea 1 14/1996 Consiliile locale controleaz ă  şi 

răspund de fondul de locuinţe sociale situate pe teritoriul unit ăţilor administrativ - 

teritoriale. 

Imobilul ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare apartine municipiului 

Tecuci. 

În conformitate cu art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică  locală, republicată  în 2007, Consiliile Locale hotărăsc ca 

bunurile ce aparţin domeniului public sau privat să  fie date în administrarea regiilor 

autonome si instituţiilor publice, să  fie concesionate ori s ă  fie închiriate 

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

conditiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU ADPP 

Lucia 	d ea. 



Anexa 1 laH.C.L. 

Lista de repartizare a unor Iocuinte sociale disponibile 

Nr.crt. Beuefciar Nr. dosar Adresa imobil repartizat 
Strada B1. Ap. 

Cazan Ionel Gabriel 315751/2015 Bradului CL 31 



PR1ARE 

Nr.. 

COMISIA DE ANALIZĂ  SOLICITĂRI LOCUINŢE 

Proces - verbal 
Încheiat astăzi 22 decembrie 2016, orele 1400  în cadrul Comisiei de 

analiză  a solicitărilor de locuin ţe din fondul locativ de stat, locuin ţe de necesitate, 
precum a celor construite prin ANL, conform H.C.L. nr.18/2016 

Mernbrii comisiei au fost anun ţaţi atât la lucr ările comisiei din data de 
19.12.2016, cât si .prin Convocatorul înregistrat sub nr. 21714!PJ!20.12.2016 care a 
fost transmis pe e-mail. 

La lucrările comisiei particip ă : Pintilie D ănuţ  - Preedinte; Diaconu Vasi1e 
rnembru; Martin Cristinel Mihai —rnembru.; Gradea Lucian - rnernbru si Fotache 

\- 

	

	Valerica - rnembru. Lipsesc motivat dl Butunoi Adrian Liviu— rnembru si dl Oanc 
Samir Vasile - mernbru 

Ordinea de zi a sedintei comisiei const ă : 
I. Stabilirea atribuirii locuinţei sociale din str. Bradului, ap. 31, bl. CL 
11. Stabilirea listei de priorit ăţi pentru locuinţele convenabile pentru anul 201 7. 
I. In urma aQceptului domnului Cazan Ionel Gabriel, fiind urrnătorul de pc 

lista de priorităţi aprobată  în anul 2015 pentru anul 2016 si s-a hotărât atribuirea 
locuinţei din str. Badu1ui, bl. CL, ap. 31. 

11. Se trece la analiza listei persoanelor îndrept ăţite să  prirneasc ă  locuinţe 
convenabile în anul 2017, se reanalizeaz ă  dosarele si se stabi1ete: 

- Mîndru Loredana Mioara - nu se mai încadreaz ă  întrucât a devenit 
proprietara unui apartament conform contractului de vânzare-curnp ărare nr. 1 1 5 8! 15 
iunie 2016 - drept pentru care dosarul se respinge. 

- Răducanu Florin - nu mai are debit la Prim ăria Tecuci, drept pentru care se 
menţine punctajulacordat în cadrul comisiei din 16. 12.2016. 

- Bădescu Săndel - îndep1inete criteriile de acces la locuin ţă . 
Criterii de ierarhizare: 
- criteriul 1 - tolerat - 3pct.; 
- criteriul 2 - c ăsătorit 8pct., doi copii 2 pct. - 10 pct.; 
- criteriul 3 - 10 pct.; 
- criteriul 4 - 0 pct.; 
- criteriul 5 - 9 pct.; 
- criteriul 6 —0 pct.; 
- criteriul 7 - 0 pct.; 
- criteriul 8 - 0 pct. 	Total -32 pct. 
- 	Florea Marius - îndep1inete criteriile de acces la locuin ţă . 
Criterii de ierarhizare: 
- criteriul 1 - tolerat - 3pct.; 
- criteriul 2 - c ăsătorit 8.pct., 5 copiii 5 pct - 13 pct.; 

proces-verbal comisie 22.12.2016 



H1W1U1 3 - 10 pct, 
..iiiiu14-0pet, 
i iteriul 5 - 0 pet, 

- ciiteriul 6 - 0 pct; 
- criteriul 7 - 0 pct, 

•: 	
- criteriul 8 - 0pet. 	Total -26 pct. 
- 	Staciu Valentina - .îndepline şte eriteriile de acees la locuin ţă . 
Criterii de ierarhizare: 

- criteriul 1 - tolerat - 3pct.; 
- critriu1 2 —.ndă sătorită  - 5 pct.; 
-. criteru1 3 - 10pct.; 
- criteriul 4 - 0pct.; 
- criteriul 5 - 0 pct.; 
- criteriul 6 - 0 pct.; 
- criteriul 7 0 pct.; 
- eriteriul 8 —O pet. Total -18 pct. 

Se trece întocrnirea listei peritru locuin ţele convenabile istfei: 
1. Irimia 11ena Aurora - 41 pct.; 

••• 2. Răducannu ţ  - 38 pct.; 
3. Miron Mariccla 32 pct.; 
4. Bc1escu Sndel - 32 pct.; 
5. Gurău Cristina - 27 pct.; 
6. Florea Marius - 26 pct,; 
7. Dumitru Mariana —24 pct.; 
8. Peşcan Grigorc Romco - 24 pct; 
9.Răducan Florin - 23 pct.; 
10.-Rusu Gorgiana - 22 pct.; 
11. Că ldăraru Cristi-22 pct.; 
12. Stanciu Valentina - 18 pct.; 
13. Aniţei Marian - 13 pct.; 
14. Munteanu Marin - 13 pct.; 
15.Tungaru Mariceta - 13 pct. (de pe lista aprobat ă  în aiiul 20IG) 
16. Alecu Mirela Etuilia - 12 pct.. 
Se face irecizarea c ă  lista propus ă  pentru Consiliul L1uc1 

purctaje1or egae; conform R.C.L. nr. 222/2015 în funcie de dit 

cererii. • 
Nernaifiind alte discu ţii Preedinte1e de comisie declarà închis 

acesteia. 
Prezentul proces-verbal va fi eornunieat Serviciului S.A.D.P.P. 
Drept pentru eare s-a îneheiat prezentul proces-verbal. 

.,; 

Pre şedinte, 
Pintilie D ănut • 

, yi v9o1 


