
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL - 
HOTĂRÂREA Nr. 	 
din  2 e(P  2021 

Privind: modificarea componenţei comisiei de analiză  a solicitărilor de locuinţe 
din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, convenabile, de necesitate, de 
serviciu precum i a celor construite prin ANL 

Iniţiator: Lucian Grigore Costin, Primarul municipiu,lui Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de Inregistrare şi data depunerii proiectului: /4,2  /‘. 4,9 • 	2021; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedin-ţa ordinară  

din data de 	2j 	2021; 
Având in vedere: 

- referatul de aprobare a iniţiatorului, inregistrat sub nr. ,6.////,(0:.?2021;  
raportul de specialitate Intocmit 	Serviciul Patrimoniu, inregistrat sub 
nr.  ,Ă4/02/ /6.0,9, 2021; 

- raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr. 	 ; 
Având in vedere prevederile art.21 alin.1 si 2 şi art.30 , din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, aprobate prin H.G. 
nr.1275/2000, cu modificările i completările ulterioare si art. 14 din H.G. nr.962/2001. 

Având in vedere prevederile art. 129 alin 2 lit. d, alin.7, lit. „q", din OUG 57/2019 
privind Codul administrativ; 

Având in vedere art. 139 alin. 1 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Cu data prezentei hotărâri se inlocuieşte domnul Martin Mihai-Cristinel 
cu,d,e1-6P-Al Wirida CG/92/49-,Y,  in cadrul comisiei de analiză  a solicitărilor de locuinţe din 
fondul locativ de stat, locuinţe sociale,convenabile, de necesitate,de serviciu si a celor 
construite prin ANL. 

Art. 2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă  orice prevederi contrare. 
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului 

municipiului Tecuci 
Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PREŞEDII)(TWQE ŞEhNTĂ, 

Ap'ţ-ioţţş  

Contrasemnează  pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL 
Jr. George Lucian Borşan 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
R m A 

Nr. 	din 	- 0,99 2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: modificarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe 
din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, convenabile, de necesitate, de 
serviciu precum şi a celor construite prin ANL 

Consiliul Local administrează, potrivit competenţelor legale, locuinţele sociale, de 

necesitate, precum şi pe cele din fondul locativ de stat. Dosarele depuse in vederea 

atribuirii locuinţelor sunt analizate de o comisie stabilită prin hotărâre de consiliu local. 
in vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei locuinţe, autorităţile 

administraţiei publice locale au obligaţia să stabilească măsurile necesare pentru luarea in 

evidenţă i pentru analizarea solicitărilor primite. in acest scop, prin hotărâre de Consiliul 

local a fost constituită o comisie mixtă, alcătuită atât din funcţionari publici cât i din 

reprezentanţi ai Consiliului local. Comisia stabilită prin HCL 137 din 27.11.2020 nu mai 

este de actualitate, domnul Martin Cristinel Mihai renunţând la calitatea de consilier local. 

Având 'in vedere cele menţionate mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre 

privind reorganizarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de 

stat, locuinţe de necesitate, precum i a celor construite prin ANL in forma propusa. 

Prigiar, 
Lucian Gfitore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL PATRIMONIU 

Nr.  G196/1din  ,/‘) . 0_ •  2021 

RAPORT DE SPECIALITATE, 

Privind: modificarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe 
din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, convenabile, de necesitate, de 
serviciu precum i a celor construite prin ANL 

Potrivit prevederile art.21 alin.1 si 2 şi art.30 , din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, aprobate prin H.G.nr.1275/2000, cu 
modificările i completările ulterioare Consiliul local aprobă Comisia de analiză a 
solicitărilor de locuinţe din fondul 	locativ de stat, locuinţe sociale,convenabile, de 
necesitate, de serviciu precum şi a celor construite prin ANL. 

Prin H.C.L. nr.18/27.07.2016, a fost constituită la nivelul municipiului Tecuci 
comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe de 
necesitate, precum şi a celor construite prin ANL şi a fost reorganizată prin HCL 
137/27.11.2020, la această data nemaifiind de actualitate fiind necesară inlocuirea 
domnului Martin Cristinel-Mihai care a renunţat la mandatul de consilier local. 

Având in vedere cele prezentate, consider ca proiectul de hotărâre indeplineşte 
condiţiile de legalitate. 

Şef Serviciu Patrimoniu, 
Ing. Lucian Gradea 


