
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 

HOTARAREA NR.429 
Din (61 1(, ,21.3 9 

Privind: aprobarea listei de repartizarea locuintelor pentru tineri, 
destinate inchirierii 

Initiator : Calalin Constantin Hurdubae- Primarul municipiului Tecuci, judetul 
Galati; 

Numar de inregistrare si data depunerii proiectului: 65217/12.11.2019 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta 

extraordinara din 	-/-4 (9 
Avand in vedere: 
- referat de aprobare a initiatorului, inregistrat sub nr. 65218/12.11.2019 

- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si 
Privat — inregistrat sub nr. 65219/12.11.2019 

- raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate nr.1,3 si 5; 
- procesul-verbal nr. 65105/12.11.2019 al Comisiei de analiza a solicitarilor de 

locuinte; 
Potrivit prevederilor art. 129 alin.2, lit.d , a art. 139, altl,lit.a si art. 196 

aim. 1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTARA STE: 

Art.l. Se aproba lista de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii 
conform anexei 1 la prezenta hotarare. 

Art.2. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 
secretarului municipiului Tecuci. 

Art.3. Cu data prezentei once prevederi contrare se abroga. 

Art. 4. Prezenta hotarare va fi pusa in aplicare prin grija Primarului municipiului 
Tecuci. 

PRESEINO'DINTA 

Contrasemneaza pentru legalitate 
SECRETAR GENERAL 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 65218 din 12.11.2019 

Privind: aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, 
destinate inchirierii. 

Blocurile construite prin Programul de investitii al Agentiei Nationale pentru 
Locuinte si administrate de Municipiul Tecuci, sunt destinate inchirierii tinerilor in varsta 
de pana la 35 de ani. La aceasta data sunt vacante un numar de 4 unitati locative. 

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 19 din 21.02.2019 a fost aprobata lista de 
prioritati pentru locuintele ANL in municipiul Tecuci. 

Comisia locala constituita in baza Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte a analizat i aprobat lista de repartizare a locuintelor,  , conform 
procesului verbal nr.65105 din 12.11.2019. 

Potrivit prevederilor Legii 152/ 1998, lista de repartizare se aproba prin vot de catre 
Consiliul Local. 

Avand in vedere cele de mai sus supun spre dezbatere i aprobare proiectul in forma 
propusa. 

PRINIAR, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr. 65219 din 12.11.2019 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind:aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri 
destinate inchirierii, 

Potrivit prevederilor art. 15, aim, 6 din H.G. nr. 965/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Legii 152/1998 privind infiintarea 
Agentiei Nationale pentru Locuinte, lista de repartizare a locuintelor se intocmeste prin 
preluarea solicitantilor inscrisi in lista de prioritate stabilita potrivit aim. 1 si 2, urmarindu-
se asigurarea spatiului locativ la care au dreptul solicitantii de locuinta si evitandu-se 
repartizarea unor spatii excedentare. 

In conformitate cu art. 15, alin.7 din actul normativ mai sus mentionat, lista de 
repartizare a locuintelor se supune aprobarii, Consiliului Local si va fi data pubiicitaii prin 
afisare la un loc accesibil publicului. 

Avand in vedere cele prezentate consideram cä proiectul de hotarare indeplineste 
conditiile de legalitate. 

Directia Arhitect Sef 

intocmit, 



Anexa nr.1 la HCL 14,1 ! t2g//5.2IL wf9 

LISTA DE REPARTIZARE PENTRU LOCUINTE ANL TECUCI 

Nr. 
Crt 

Nume 
Prenume 

Adresa 
str./nr. 

Nr. 
Cerere 

Repartizare 
ANL 

1 Voinea lonut 13512/05.03.2019 ANL 1 	. 

2 Tiron Diana Sorina 20896/02.04.2019 ANL 1 
3 Chiriac Veronica Viorica . 9974/18.02.2019 ANL 2 

4 Zota Bogdan 5843/31.01.2019 ANL 2 


