
RO MANIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNIC1PIUL ŢECUCI 
- CONSIL1UL LOCAL — 

HOT Ă RÂREA Nr. R02/ 
Din 2018 

Privind: aprobarea repartizarii unei locuinte convenabile proprietatea UAT Tecuci 

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, judepl Gala ţi; 
Număr de inregistrare si data depunerii proiectu1ui:.9W62/W://f,  
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi Intrunit în sedinţă  W:Q7(;v4-ieiff-

In data de 	 2018; 
Având 1n vedere: 

-expunerea de motive a ini ţiatorului inregistrată  sub go7/6:9702/ 	‘2.(2 ? 
-raportul de specialitate1ntocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public 

ş i privat,hiregistrat sub nr.908 ,/61/0?/. 	ţ2e0 
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 	 ; 

procesul verbal nr. 91899/2018 al Comisiei de analiza a solicitarilor de 
locuinte 

- art. 36,alin.6,1it.a,pct.17 din Legea 215/2001 a administra ţiei publice locale, 
republicată  1n-2007: 

- art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea 215/2001 a administra ţiei 
publice locale, republicat ă  in 2007: 

H 0 T-  Ă  R Ă  -Ş  
1:9»:"...qPJ.WR,R0.4qTrOPrita»j-14 

conform anexei 1 la prezenta hotarare. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adus ă  la indeplinire .prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului 

municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE D.-E-ŞkDINŢĂ  
SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

	din  02( /,/ 2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind:  aprobarea repartizarii unor locuinte convenabile proprietatea UAT 
Tecuci • 

• Imobilul din Tecuci din strada Aleea Plopilor,b1.L,ap.35 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, â prOced ăt la analiza dosarelor ‘depuse-Si a stabilit o lista a 

solicikntifff "b"& 	-la locuitite 	 -Ordirieâ-de priOfitffi:Li ştâ 

P~TrinEM'f'd'e"ă71%"rMrd&M WMff~r. 

si a fost aprobata prin HCL 255/29.11.2017. 

• In sedinta din data de 20.11.2018,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 Raducan Danut. 

• Avândin vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul 

hotărâre 1n forma propus ă . 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISŢRMEA DOMENIULUI PUBLIC 51 PRIVAT 

Nr. ,92( 	din 	ţQ,  2018 

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 'in condiţiile 

legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind 

locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate 'in proprietatea unit ăţii 

administrativ-teritoria1e sau 'in administrarea sa. 

Imobilul. 	face _obiectul prezentului proiect, 	hotarare apartine 
municiniului Ţecuci. 

In conformitate cu art. 123 ann.1 ain Legea nr. 21)/2uu1 pnvina 

administraţia publică  locală, republicată  1n 2007, Consiliile Locale hot ărăse ca 

bunurile ce aparţin domeniului public sau privat s ă  fie date 'in administrarea regiilor 

autonome i instituţiilor publice, să  fie concesionate ori să  fie inchiriate 

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

conditiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU ADPP 
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Anexa 1 la H.C.L. Re?,17 

Jg//.20/e2  
Lista de repartizare a unor locuinte convenabile disponibile 

Nr.crt. Beneficiar Nr. dosar Adresa imobil repartizat (garsoniera) 
Strada Bl. Ap. 

1 Raducan Danut 9275 
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