
R() MÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOTĂRÂREA 

Nr. 	din 	-7. 05-  .  2021 

Privind: aprobarea unui schimb de apartamente ANL 

Iniţiator : Lucian - Grigore Costin Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galati; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectu1ui:5- -(95-• 	2021; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi intrunit in şedinţă  ordinară  'in 

data de 	2 .O5 2021; 
Având in vedere: 

- referat de aprobare a iniţiatorului Inregistrată  sub nr. 2/t9O6/#.675—  2021; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi 

privat,ffiregistrat sub nr. 	 2021; 
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 	2, ; 
- cererile d-lor D 	G 	M 	nr.25761/2021 şi N 	D 	Ai 

nr.25760/2021 precum i procesul - verbal nr.27177/13.05./2021 al Comisiei de analiza a 
solicitărilor de locuinţe; 

- art. 15 din HG 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punereaîn aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, art. 8 din Legea 152/1998 republicată; 

- prevederile art. 129 alin.1, 2, lit. d, alin 7 lit. q, din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ ; 

in baza prevederilor art. 139, alin.3 lit. g şi art. 196, alin 1 lit. a, din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă  schimbul de apartamente ANL, Intre domnul D 	Gr< 
1\4; 	beneficiarul apartamentului situat in Tecuci, str. Cpt. Gheorghe Decuseara bl ANL1, 

şi domnul N 	D A 	beneficiar al apartamentului situat 'in str. Cpt. 
Gheorghe Decuseară, bl. ANL 1, 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului 
Tecuci. 

Art.3 Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art.4 Prezenta hotărire va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

Contrasemnează  pentru legalitate 
SECRETARGENERAL, 
Jr. George Lucian Borşan 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din 	2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: aprobarea unui schimb de apartamente ANL 

Blocurile construite prin programul de investiţii al Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe si administrate de Municipiul Tecuci sunt destinate inchirierii 
tinerilor in vârsta de pana la 35 de ani. 

Comisia locala constituita in baza Legii 152/1998 privind Infiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a analizat si aprobat conform Procesului 
verbal nr. 27177/13.05.2021 solicitarea domnilor D 	G 	M 	i N 
D, 	A 	, de schimb locuinţe. 

Solicitanţii schimbului de locuinţe nu au dobândit o altă locuinţă, in 
proprietate şi/ sau cu chirie, proprietate de stat, proprietatea unităţii 
administrativ teritoriale sau a unităţii in care işi desfăşoară activitatea. 

Municipiul Tecuci este administratorul blocurilor respective şi este 
abilitat să aprobe un schimb de locuinţă intre chiriaşi. Locuinţele ce fac obiectul 
prezentului proiect de hotărâre suntIn exploatare şi fac parte din aceiaşi 
categorie de locuinţe construite de ANL. 

Având 'in vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre 1n forma propusă. 

PRIMAR, 
Lucian — Grigore Costin 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr. 	 din AfOr  2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea unui schimb de apartamente ANL 

Imobilele ce foc obiectul prezentului proiect de hotărare se află în 
administrarea UAT Tecuci şi 1n conformitate cu prevederile art.129 alin 2 lit. d, 

alin 7 lit. q din OUG 57/2019 privind codul administrativ, consiliul local 
asigura, potrivit competenţei sale i in condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuinţele sociale şi 
celelalte unităţi locative aflate isn proprietatea unităţii administrativ teritoriale 
sau in administrarea sa. 

In conformitate cu prevederile art.8 alin 6 din Legea 152/1998 privind 
înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, 1n perioada de valabilitate a 
contractului de inchiriere autorităţile administraţiei publice locale pot să 
realizeze un schimb de locuinţe iar unităţile locative trebuie să facă parte din 
aceiaşi categorie de locuinţe. 

Având in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotărâre 
indeplineşte condiţiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU ADPP 

ing. Luci43n_Gradea 

4 


