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MUN1C1Pitil. 
- CONS1L1UL LOCAL — 

HOTĂRÂREA 

Nr. 	din 	oir 0( 	2021  

Privind: aprobarea repartizării unei locuinte sociale_nroprietatea UAT Tecuci 

Iniţiator Lucian — Grigore Costin Primarul municipiului Teşaci, judeţul Galaţi; 
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului: 	  
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi intrunit In şedinţă  ordinară  In 

data de 	25-. 06.  2021; 
Având 'in vedere: 

- referat de aprobare a iniţiatorului inregistrată  sub 	(9,4 	2021; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi 

privat,Inregistrat sub nr. 3 MI-i6/g-£2 	2021; 
- raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr. I,ţ  2/3,  
- procesul - verbal nr. 32748 /16.06.2021 al Comisiei de analiza a solicitărilor 

de locuinţe; 
- art. 38 din Legea nr.114 / 1996 privind legea locuinţei, republicată; 
- prevederile art. 129 alin.1, 2, lit. d, alin 7 lit. q, din OUG 57/2019 privind Codul 

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

Codul Administrativ 

HOTĂ RĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă  repartizarea unei locuinţe sociale. proprietatea UAT Tecuci 
conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

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 hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

7Yeirş/f//:Mr»77.17- /1-~ 
Contrasemnează  pentru legalitate 

SECRETARGENERAL, 
Jr. George Lucian Borşal 



ROMAN 1 A 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 3 24-J2  	din  /7.06  2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: aprobarea repartizării unei locuinţe sociale proprietatea UAT Tecuci 

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre este situat în str. 

Bradului, nr.19, bl. CL i aparţine municipiului Tecuci, având destinaţia de locuinţă 

socială. Aceasta a devenit disponibilă ca urmare a părăsirii locuinţei de către fostul 

chiriaş. 

Pentru atribuirea 	locuinţei, Comisia locală constituită in baza HCL 

137/27.11.2020, a analizat lista de priorităţi aprobată pentru anul 2021 i a stabilit 

aşa cum reiese din Procesul verbal nr.32748/2021 că următoarea persoană Indreptăţită 

să primească locuinţă socială este S 	C 	M 	(dosarul 10433), motivat 

de faptul că persoana de la poziţia nr.1 a beneficiat de o locuinţă iar ceea de pe poziţia 

2 a renunţat la această locuinţă. 

Potrivit prevederilor Legii 114/1996, Consiliile locale răspund de fondul de 

locuinţe sociale situate pe teritoriul administrativ teritorial respectiv. 

Având in vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre in forma propusă. 

PRIMAR, 

Lucian — Grigore Costin 
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ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMIN1STRAREA DOMENIULUI PUBLIC 51 PRIVAT 

Nr. 3 	din 	c2,6  2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea repartizării unei locuinţe sociale proprietatea UAT Tecuci 

Potrivit prevederilor art.129 alin 2 lit. c şi d din OUG 57/2019 privind codul 
administrativ, consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului 
public i prival al comunei, oraşului sau municipiului i gestionarea serviciilor de 
interes local. 

In baza art. 129 alin 7 lit. q, consiliul local asigură cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuinţele sociale şi celelalte 
unităţi locative aflate 1n proprietatea unităţii administrativ teritoriale sau in 
administrarea sa. 

in conformitate cu prevederile art.38 din Legea 114/1996, legea locuinţei 

republicată, consiliile locale controlează şi răspund de fondul de locuinţe sociale 

situate pe teritoriul administrativ teritorial respectiv. 

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

ŞEF SERVICIU ADPP 

ing. Lutian Gradea 
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Anexa nr. la HCL 

Lista de repartizare locuinţă socială disponibilă 

Nr. 
crt 

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

1 S 	C 	• 	M 10433 Bradului CL 


