
i N I A 
.IUDJEŢUI. GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREA Nr./ 

Din___________ 2018 

Privind: aprobarea repartizarii unei locuinte convenabile proprietatea UAT Tecuci 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jud uI Gala i 
Număr de înregistrare ş i data depunerii proiectu1ui: 	Y/22. O1 
Consiliul local aI municipiului Tecuci, judeţul Galaţi întrunit în şedinţă  

în data de 2J. oP 	2018; 
Având în vedere: 	 - 

-expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă  sub F/3Y/,/ 022 ..QP. aO/? 

-raportul de specialitate în ţocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public 
ş i privat,înregistrat sub nr. 	2-2. O 	?( ?? 

- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 4 4 5 
- procesul verbal nr. 	/20 1 8 al Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte 
- art. 36,alin.6,lit.a,pct.17 din Legea 215/2001 a adrninistra ţiei publice locale, 

republicată  în 2007: 
• - art. 45, alin. (3) ş i art. 1 15, alin. I, Iit. ,,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 convenabile proprietatea UAT Tecuci, 

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

Tecuci. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija Secretarului 

municipiului Tecuci. 

ON! 
ŢĂ  

\ 	 ţ\ SECRETAR 
jr.eriFotache 

-• 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	 din 	2e9J2O18 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea repartizarii unor locuinte convenabile pro ţ rietatea UAT 
Tecuci 

Imobilul din Tecuci din strada Gheorghe Petrascu nr. 23,bl.01b,ap.5 

apartine Municipiului Tecuci avand destinatia de locuinta convenabila si este 

disponibila in vederea atribuirii. 

Pentru atribuirea locuintelor convenabile, Comisia locala de analiza a 

solicitarilor de locuinte, a proceclat Ia analiza dosarelor depuse si a stabilit o lista a 

solicitantilor ce au acces la locuinte acestea in 2018 si ordinea de prioritate.Lista a 

fost intocmita in functie de criteriile de acces la inchirierea unei locuinte convenabile 

si a fost aprobata prin HCL 255/29.1 1.2017. 

In sedinta din data de 22.08.20 1 8,analizand disponibilitatea imobilului ce face 

obiectul prezentului proiect, Comisia a hotarat atribuirea locuintei mentionate mai 

sus persoanei aflate pe prima pozitie a listei de prioritati Dumitru Dorina. 

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

de hotărâre în forma propusă . 

PRIMAR, 
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ROMÂNA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Ş I PRIVAT 

Nr. /DO din 	2O2O18 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind :aprobarea repartizarii unei locuinte convenabile proprietatea UAT Tecuci 

In conformitate cu prevederile art. 36, alin.6 ,lit.a,pct.17 in exercitarea 
atribuţiilor sale consiliul local asigură, potrivit competenţelor 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. 

Imobilul 	ce face obiectul prezentului proiect de hotarare apartine 
municipiului Tecuci. 

În conformitate cu art. 123 alin.I din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică  locală, republicată  în 2007, Consiliile Locale hotărăsc ca 
bunurile ce apar ţin domeniului public sau privat să  fie date în administrarea regiilor 
autonome si instituţiilor publice, să  fie concesionate ori să  fie închiriate 

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

ŞEF SERVICIU ADPP 

iiadea 

- : 
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Anexa 1 1aH.C.LJk(S 

o 9cio8 

Lista de repartizare a unor locuinte convenabile disponibile 

Nr.crt. Beneficiar Nr. dosar Adresa imobii repartizat (garsoiiiera) 
Strada B1. Ap. 

Durnitru Doriiia 56944 Glie.Petrascu 
rir.23 

Olb ap.5 

ri 



MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMĂRJE 

Ni-  

Zua 	Luna 	 Anu 

C()MJSIA DE ANALIZĂ  A SOLICITĂRILOR DE LOCUIN Ţ I 

Proccs - verbal 
Încheiat astăzi 22 aug.ist 2018, orele 11 00  în cadrul Comisiei de analiză  

a solicită rilor de locuin ţe din fondul locativ de stat, locuin ţe de necesitate, 
precum ş i a celor construite prin ANL, conform H.C.L. nr.18/2016 si HCL nr. 

25/201 8 

Membrjj comisiei au fost convoca ţi pentru a participa la lucr ările comisiei prin 
Convocatorul înregistrat sub nr. 70690 / 20.08.2018 la Prim ăria Municipiului Tecuci, 
care a fost transmis atât prin e-mail cât si telefonic. 

La lucrările comisiei particip ă: Pintilie Dănuţ  - Preedinte; Diaconu Vasile-
mernbru; Mîrza Vasilic ă  Cristinel -rnembru; Martin Cristinel Mihai —membru Gradea 
Lucian - mernbru si Fotache Valerica - membru. Lipsete motivat: Oanc ă  Samir 
Vasile - membru. 

Ordinea de zi a sedintei comisiei, const ă  în reparti ţia unei locuinţe convenabile. 
Având în vedere procesul-verbal de evacuare din 30.07.2018 prin care s-a 

preluat apartarnentul din str. Gheorghe Petracu, nr. 23, ap. 5 si HCL nr. 
255/29. 1 1 .20 1 7 privind aprobarea listei cuprinzând solicitan ţii îndreptăţiţi să  
primească  locuinţe convenabile în anul 2018, membrii comisiei propun repartizarea 
locuinţei rnai sus-menţionate primului beneficiar din lista anex ă  la HCL nr. 255/2017 
- doarnnei Dumitrii Dorina, iar membrii sunt de acord în unanimitate 

Prezentul proces-verbal va fi comunicat Serviciului S.A.D.P.P.. 
Nemaifiind alte discu ţii s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

Presedinte comisie. 
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