
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALAT1 

MUNICIPIUL TECUCI 
, CONSILIUL LOCAL — 
HOTARAREA Nr.  jg  

Din 	l o 	2019 

Privind: aprobarea repartizarii unor locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci 

Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de inregistrare' şi data depunerii proiectului n r 	9 2_ ZOt9,  
ConsilriA local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi Intrunit m şedinţă  Ob0//Y« #8-  

•in data de 	f Oo! 	• 2019; 
Având "in vedere: 	. 

-eXpurierea'de motive a ini ţiatorului ffiregistrat ă  sub nr 9 96 415-.£9 2 
. 7rapo.i=tui_k specialitate intOcmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public 

şi privat,Mregistrăt sub nr. 	 . 107 
- raportul de avilare 1ntocinit de:comisii e de specialitate nr.1,3 si 
- ,PrOcesnlverbal ni. , ..9180/2019- al Comisiei de analiza a solicitarilor de 

art. 38 . diri Legea'114/I996 Legea locuintei; 
art. 	 din . 1:_;gea 215/2001 a administra ţiei publice locale, 

republicată  în 2007. : 
art147. diii Coristitritia ROirianiei ;. 

Deciziei CCR 3$4/2018 , art: 45, alin. (3) şi art. 115, a in. 1, li 
Legea 215/2001 a administraţiei publice Iocale, republicat ă  1n 2007:„ 

..1-1briiR ĂŞ TE: 
Art 1 Se aprobă  repaftizarea trilor locuinte sociale „pi -oprietateă  UAT Ţecuci, 

, conforrn âneXei 1 la'prezOtă  hotarare 
- Art:2 Prentă lioţărâte va fi adus la indeplinire prin grijaPrimarului municipiului 

Tecuci: 	.• . 	, 
Art,3 PrZerita liOtărâre va ri comunicată  celor interesa ţi .prin grija secretarului 

• 



Privind:  aprobarea repartizarii unor-locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci  

.Imobilele din Tecuci,strada Bradului nr.19 bloc CL si •CT apartin 

-Municipiului Tecuci- avand destinatia .  de locuinte sociale. Unitatile locativa ce fac 

obiectul prezentului proiect-de .hotarare au-devenit disponibile ca urmare a renuntarii 

la rePartitie a Fanaca.Gabriela si predarii locuintei cle catre familia Achitei, asa 

incat aceastea pot fi atribuite. 

Pentru redistribuirea- lor CoMisia locala constituita in baza Legii 114/1996 

a procedat la analiza dosarelor depuse si a listei de prioritati a solicitantilor ce au 

acces la lOcuintesociale in 2019 .Lista a fost intocmita'in functie de criteriile de acces 

la inchirierea unei lOcninte sociale si a fOst aprobata prin FICL 192/2018 
, 	 - 	 • 	 .- 

In sedinta.,dm data de '14.02.2019 Comisia a hotarat atribuirea locuintelor 

,mentionate mai sus' numitelor Mexandrti Mia Liliana si Oana Tanta. 

Ayând -In'yedefe cele .cle mai: sus supun spre deZbatere şt aprobare proiectul -

e liotătire-m:fOrmapropliSă. 

• ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din (101 2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 



ROMÂNIA 
• JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr. 	 din 	c22  2019 

«RAP4bORT DE SPECIALITATE 

•privind :.•aprobarea repartizarii unot locuinte sdeiale proprietatea UAT.Tecuet  

POtrivit prevederilor .art,5-8 din Legea 114/1996 Consillile locale controleaz ă  şi 
răspund de fondul de . rocuinţe sOcia10 situate pe teritoriul unităţilor administrativ — 
teritoriale. 

Imobilele ce faC ObiectUl prezentului proiect de hotarare apartin municipiului 
Tecuci. 

in conformitate cu art, 
adMinis-traţia publick locark repuhlicată  în 2007 
un ' e ce.  "apRrtin domeniulw public sau privat să  

autOnOtne‘  ‘I institutiilor pub1ice , să  fie conceSionate ori să  fie inchiriate. 

Avand' in Vedere cele;de.tnal Sli consider,ca , 	, 	. 
Ortditiile de 

' Es F . ERVICIL1ADPP 
- 

• -• 	 •••• 	 . 

ea nr. 2 15/2001 nvind.
•  onsiliile Locale hotărăsc ca 

daten administrarea regtilor .  



Anexa nr.1Ia HCL t 	c)g_ 20is 

Lista de repartizare a unei locuin ţe sociale disponibile 

Nr. 
crt 

Beneficiar Nr. dosar Adresa imobil repartizat 
Strada Bl. Ap. 

1 Alexandru Mia Liliana 71630 Bradului CL 29 
2 Oană  Tan ţa 39729 Bradului CT 7 


