Nr.

RO MÂ\JA
JUDEŢUL GALA I
MUNICIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTARÂRE
din 7.»,ţ(
2021

Privind: avrobarea listei cuprinzând solicitanţii indreptătiti sa primească locuintă
sociala in anul 2022
Initiator Lucian - Grigore Costin Pritnand municipiului Tecupi, judetul Galaţi;
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectuluijcoe.
it 2021 ;
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi intrunit in şedinţă ordinară in
data de
2021;
Având in vedere:
- referat de aprobare a iniţiatorului inregistrată sub nr55-9,101 7771/ 2021;
-rtortul de specialitate intocrnit de Serviciul Patrimoniu, inregistrat sub nr.
513(15- //, 2021;
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. Ă,,
- procesul - verbal nr. 55727/2021 al Comisiei de analiza a solicifarilor de
locuinţe;
- prevederile art. 129 alin.1, 2, lit. d, alin 7 lit. q, din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ ;
in baza prevederilor art. 139, alin3 lit g şi art. 196, alin 1 lit. a, din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă lista cuprinzând solicitanţii Indreptăţiţi sa primească locuinţă
sociala in anul 2022,conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului
municipiului Tecuci.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicata" celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.

INITIATOR,
PRIMAR,
Lucian- Grigore Costin

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Jr. George Lucian Borsan

ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
IVIUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr.

gOPt din

2021

REFERAT DE APROBARE
Privind: aprobarea listei cuprinzănd solicitantii Indreptătiti sa primească locuintă
sociala in anul 2022

Municipiul Tecuci deţine in proprietate sau administrare mai multe locuinţe
sociale, convenabile, de servici sau tip ANL. Pentru atribuirea acestora la nivelul
municipiului işi desfăşoară activitatea o comisie de analiza a dosarelor depuse de
cetăţenii ce nu deţin locuinţă.
Pentru anul 2021 atribuirea unităţilor locative sociale s-a făcut 'in baza unei
liste de priorităţi aprobată prin HCL 161/2020. 0 parte din cei aflaţi pe lista
respectivă au primit repartiţii in cursul anului urmând ca cei care şi-au menţinut
solicitarea de atribuire locuinţă, indeplinind criteriile, alături de alte persoane
eligibile ce au depus dosare 'in cursul anului să fie cuprinse In lista de priorităţi pentru
anul 2022.
Comisia locala con.stituita in baza Legii 114/1996 a procedat la analiza
dosarelor depuse si a stabilit o lista a solicitanţilor ce au acces la locuinţe precum si
ordinea de repartizare. Aceasta a fost intocmita in funcţie de criteriile de acces la
Inchirierea unei locuinţe sociale, ţinănd cont de condiţiile de locuit ale solicitanţilor,
numărul copiilor si al celorlalte persoane care gospodăresc Impreuna, starea sănătăţii
solicitanţilor, vechimea cererilor.
Ca urmare a analizei făcută, comisia a stabilit ordinea de priorităţi Incheind
procesul verbal nr. 55727/2021 prin care stabilesc solicitanţii Indreptăţiţi sa
primească in anul 2022 o locuinţă sociala.
Avănd 'in vedere cele de mai sus propun spre dezbatere si aprobare
proiectul de hotără're.
PRIMAR,
Luciaw-t7pt:Igewe Costin

ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL PATRIMONIU
2021
Nr. 5:9 8,15- din

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: aprobarea listei cuprinzănd solicitantii indreptătiti sa primească locuintă
sociala in anul 2022
in baza prevederilor art.129 alin 2 lit. c şi d din OUG 57/2019 privind codul
administrativ, consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului
public şi prival al comunei, oraşului sau municipiului şi gestionarea serviciilor de
interes local.
Conform art. 129 alin 7 lit. q, consiliul local asigură cadrul necesar pentru
fundzarea serviciilor publice de interes local privind locuinţele sociale şi celelalte
unităţi locative afiate în proprietatea unităţii administrativ teritoriale sau in
administrarea sa.
Potrivit art.21, din H.G. 1275/2000, comisiile constituite in vederea
analizării cererilor de locuinţe sociale vor prezenta spre aprobare consiliilor locale
lista cuprinzănd solicitanţii indreptăţiţii să primească 'in anul următor o locuinţă
socială, in ordinea de prioritate stabilită. După aprobare listele se vor afişa la sediile
primărfilor.
Avănd in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotărăre 'indeplineşte
condiţiile de legalitate.

SEF SERVICIU PATRIMONIU

ing. Luoian Gradea

PRIMARIA TECUCI
SERVICIUL PATRIMONIU

ANEXA LA HCL

Lista cuprinzând solicitanţii Indreptăţiţi să primească 1n anul
următor o locuinţă socială 1n ordinea de prioritate stabilită
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