
R. 0 :\/1 ÂNIA 
IUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
- - CONSILIUL LOCAL — 2  

HOT ĂR Ă REA Nr.  X,P•=)  

Din 	02/. 	' 	2018 

Privind: aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinta 
convenabila in anul 2019  

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Te ci jude ţul Galaţi; 
Număr de Inregistrare ş i data depunerii proiectului: nr.Y9Y7 -3  /./2--2018; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi intrunit in şedinţă 	în 

data de 	2_ s 2018; 
Având în vedere: 

-expunerea de motive a ini ţiatorului inregistrată  sub nr.qq 	/  iâ/P ,  2018; /t  
-raportul de speCiWWte intoffinit de Serviciul Administrarea Dorneniului Public 

ş i privat,inregistrat sub nr.9 	 2018, 
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. // 3, 
- procesul verbal nr. 99154 /2018 al Comisiei de analiza a solicitarilor de 

locuinte 	- 
- prevederile art.147 din Constitutia Romaniei 
- art. 1 a H.C.L. 222/2015; 
- art. 36,alin.6,1it.a,pct.17 din Legea 215/2001 a administrgiei publice locale, 

republicată  in 2007: 
- Decizia CCR 384/2018 art. 45, alin. (3) ş i art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată  in 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.l. Se aprobă  lista cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinta 

convenabila in anul 2019 ,conform anexei 1 la prezenta hotarare 
Art.2. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art3 Prezenta hotărâre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului 

municipiului Tecuci. 
Art4 Prezenta hotărâre va fi cornunicată  celor interesa ţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PRESEDINT~DINTĂ  
SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. ,99/7; din 	20 1 8 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind:  aprobarea iistei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasea locuinta 
convenabila in anul 2019  

Locuintele convenabile aflate in administrarea Municipiului Tecuci sunt 

inchiriate beneficiarilor ce respecta criteriile de atribuire aprobate de Consiliul 

local.Pentru atribuirea acestora la nivelul municipiului isi desfasoara activitatea o 

comisie de analiza a dosarelor depuse de cetatenii ce nu detin locuinta. 

Pentru atribuirea tmitatilor locative, Comisia locala cOnstituita in baza Legii 

114/1996 a procedat la analiza dosarelor depuse si a stabilit o lista a solicitantilor ce 

au acces la locuinte precum si ordinea de repartizare.Aceasta a fost intocmita in 

functie de criteriile de acces la Mchirierea unei locuinte convenabile,finand cont de 

starea civila,venituri,vechhnea cererii,nivelul de studii si de lista aprobata in 2016. 

Criteriile de intocmire a listelor de prioritati au fost aprobate prin HCL Tecuci 

22212015,comisia incheind procesul verbal 991541201,8 prin care stabileste 

solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul 2019 o locuinta convenabila. 

Având în vedere cele de mai sus propun spre dezbatere si aprobare proiectul 

de hotarare. 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr. ,f9/73—  din 	7 	2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind :  aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinta 
convenabila in anul 2019  

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 1n condiţiile 
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind 
locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate in proprietatea unit ăţii 
administrativ-teritoriale sau in administrarea sa. 

In conformitate cu art.1 din HCL 222/2015 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. 

ŞEF SERVICIU ADPP 
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PRIMARIA TECUCI 	 ANEXA LA HCL 
SERVICIULADPP 

Lista cuprinzând solicitan ţ ii îndreptăţ iţ i să  primească  în anul 
următor o Iocuin ţă  convenabilă  în ordinea de prioritate stabilit ă  

NR. 
CRT. 

NUME 
PRENUME 

NR. 
DOSAR  

PUNCTAJ 

1 Cepoi Silvia 63335 35 pct. 
2 Badescu Sandel 9657 34 pct. 

3 Miron Maricela 16963 34 pct. 

4 Marin Cerasela 27767 34 pct. 

5 Gogotă  Florentina 78127 34 pct. 

6 Florea Marius 13822 29 pct. 

7 Gurau Cristina 41720 29 pct. 

8 Plescan Grigore Romeo 16705 26 pct. 

9 Pîrvu Tudori ţa 51444 26 pct. 

1 0 Rusu Giorgiana 7287 24 pct. 

11 Caldararu Cristi 10240 24 pct. 

12 Stanciu Valentina 16858 24 pct. 

13 Cârlan Nicu ţa 5468 19 pct. 

14 Tungaru Dumitrel lonut 40155 15 pct. 

15 Anitei Marian 6977 15 pct. 

16 Munteanu Marin 1522 15 pct. 

17 Alecu Mirela Emilia 57231 14 pct. 


