
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 

HOTARAREA NR. /30 

Din  trii.LPt9 

Privind: aprobarea repartizarii unor locuinte sociale proprietatea UAT 
Tecuci si a unui schimb de locuinta sociala 

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

Numar de inregistrare §i data depunerii proiectului: 65220/12.11.2019 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in §edinta 

extraordinara din .6,1(1, WO 
Avand in vedere: 
- referatul de aprobare a initiatorului, inregistrat sub nr. 65221/12.11.2019 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public §i 

Privat — inregistrat sub nr. 65222/12.11.2019 
- raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate nr.1,3 §i 5; 
- procesul-verbal nr. 	65106/12.11.2019 al Comisiei de analiza a solicitarilor de 

locuinte; 
Potrivit prevederilor art. 129 alin.2, lit.d , a art. 139, alit).lit.a si art. 196 alin. 1 

lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTARA STE: 
Art.!. Se aproba repartizarea unor locuinte sociale proprietatea U.A.T. Tecuci 

conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 
Art. 2. Se aproba schimbarea locuintei sociale de care beneficiaza dna. Mann 

Laura , de la locuinta din la locuinta sociala din str. 
Feroviari 

Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cuno§tinta celor interesati prin grija 
secretarului municipiului Tecuci. 

Art.4. Cu data prezentei once prevederi contrare se abroga. 

Art. 5. Prezenta hotarare va fi pusa, in aplicare prin grija Primarului municipiului 
Tecuci 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL 

PREst(DINTEDA sreMTA 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 65221 din 12.11.2019 

Privind: aprobarea repartizarii unor locuinte sociale proprietatea UAT 
Tecuci si a unui schimb de locuinta sociala 

Imobilele din strada Bradului 	bloc CL si CT si str. Feroviari 	apartin 
Municipiului Tecuci si au destinatia de locuinte sociale.Apartamentul din strada Bradului 

, din strada Bradului 	 precum i apartamentul 
din strada Feroviari 	sunt libere astfel 'Inca pot fi atribuite. 

Pentru atribuirea lor,  , Comisia de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ 
de stat, constituita in baza Legii nr. 114/1996, a procedat la analizarea listei de prioritati 
aprobate prin H.C.L. nr. 192/2018. 

In sedinta din 12.11.2019 Comisia a hotarat atribuirea acestor locuinte sociale 
conform Procesului-verbal nr.65106/12.11.2019. 

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

PRIMAR; 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr.65222 din 12.11.2019 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea repartizarii unor locuinte sociale proprietatea UAT 
Tecuci si a unui schimb de locuinta sociala 

Potrivit prevederilor art. 38 din Legea 114/1996 , Consiliile Locale controleaza. 
raspund de fondul de locuinte sociale, situate pe teritoriul unitatilor administrativ teritoriale. 

Imobilele care fac obiectul prezentului proiect de hotarare apartin municipiului 
Tecuci. 

Potrivit prevederilor art. 129 alin.7, lit.q din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ,  , Consiliile Locale controleaza i raspund de fondul locativ situat pe teritoriul 
unitatilor administrativ 

Potrivit art. 139, ali.1,1it.a. In exercitarea atributiilor ce Ii revin, consiliul local adopta 
hotarari, cu majoritate absolutä sau simplä, dupa. caz 

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

Directia Arhitect Sef 

intocmit, 



Anexa nr.1 la HCL Aa!  

Lista de repartizare a unor locuinte sociale disponibile 

Jr. 
rt 

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

1 Oana Tanta 39729 Bradului 
2 loan Robert Bogdan 9489 Bradului 

tt 


