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RO MÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
- CONSILIULLOCALHOT Ă RÂREA Nr./k
Din

2017

Privind: aprobarea repartizarii unei locuinte convenabile proprietatea UAT Tecuci
Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, judu1 Gala ţi;
Nurnăr de înregistrare şi data depunerii proiectu1ui:26/3,/
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunit în şedinţă
îndatade
2017;
5c 2j
Având în vedere:
2?/-expunerea de rnotive a ini ţiatorului inregistrata sub
-raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public
şi privat,înregistrat sub nr. 2_6
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.
- procesul verbal nr. 26054/2017 al Comisiei de analiza a solicitarilor de
locuinte
- art. 36,alin.6,lit.a,pct.17 din Legea 215/2001 a administra ţiei publice locale,
republicată în 2007:
- art. 45, alin. (3) şi art. 1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea 215/2001 a adrninistra ţiei
publice locale, republicat ă în 2007:

oe"

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprob ă repartizarea unei locuinte convenabile proprietatea UAT Tecuci,
conform anexei 1 la prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi cornunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.

PRE5ED1NTE DE SEDJN ŢĂ

,ţ

SECRETAR
jr. VacaFotache

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr

din

79

2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: aprobarea repartizarii un1ocuinte convenabile proprietatea UAT
Tecuci

Imobilul (garsoniera) din Tecuci din strada 1 Decembrie 1918 nr.
135,bl.Tlb,et.4,ap.17 apartine Municipiului Tecuci avand destinatia de locuinta
convenabila si este disponibila in vederea atribuirii.
Pentru redistribuirea sa, Comisia locala de analiza a solicitarilor de locuinte,
a procedat la analiza dosarelor depuse si a stabilit o lista a solicitantilor ce au acces la
locuinte convenabile in 2016 si ordinea de prioritate.Lista a fost intocmita in functie
de criteriile de acces la inchirierea unei locuinte convenabile si a fost aprobata prin
HCL 178/2016.
In sedinta din data de 18.05.2017 a hotarat atribuirea locuintei mentionate mai
sus numitei Irimia Elena Aurora.
Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul
de hotărâre în forma propus ă.

PRIMAR,
Catalin Constantin Hurdubae
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R O MÂN I A
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIIJL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC sI PRJVAT
Nr.
din
2017

RAPORT DE SPECIALITATE

privind :aprobarea repartizarii unei locuinte convenabile proprietatea UAT Tecuci
In conforrnitate cu prevederile art. 36, alin.6 ,lit.a,pct.17 in exercitarea
atribuţiilor sale consiliul local asigur ă, potrivit cornpeten ţelor sale şi în condiţiile
legii, cadrul necesar pentru fumizarea serviciilor publice de interes local privind
locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unit ăţii
administrativ-teritoriale sau în administrarea sa.
Imobilul (garsoniera) ce face obiectul prezentului proiect de hotarare apartin
municipiului Tecuci.
În conformitate cu art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007, Consiliile Locale hotărăsc ca
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat să fie date în administrarea regiilor
autonomei institu ţiilor publice, să fie concesionate ori s ă fie închiriate
Avand in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotarare indeplineste
conditiile de legalitate.

Ş EF SERVICIU

ADPP

ing.nadea

Anexa 1 Ia H.C.L.

Lista de repartizare a unor locuinte convenabile disponibile
Nr.crt.

Beneficiar
Irirnia Elena Aurora

Nr. dosar
49797

Adresa imobil repartizat (garsoniera)
Strada
BI.
Ap.
et.4,ap. 17
I Decernbrie
TI B
1918,nr.135

Nr

COMISIA I)EANALIZĂ SOLICITĂRI LOCUIN ŢE
Proces - verbal
încheiat ast ăzi 18 mai 2016, orele 14 00 în cadrul Comisiei de analiz ă a
solicită rilor de loctiin ţe din fondul locativ de stat, Iocuin ţe de necesitate, precum
si a cclor construite prin ANL, conform H.C.L. nr.18/2016
Mernbrii cornisiei au fost convocaţi la lucrările comisiei, de ast ăzi, prin
Convocatorul înregistrat sub nr. 25167/16.05.2017 care a fost transmis pe e-mail, dar
i telefonic.
La lucrările comisiei particip ă: Pintilie D ănuţ - Preedinte; dl Oanc ă Samir
Vasile - rnernbru; Gradea Lucian - membru si Fotache Valerica - mernbru. Lipsesc
motivat dI. Diaconu Vasile— rnembru si dl Martin Cristinel Mihai —mernbru care au
anuntat telefonic c ă nu pot participa, iar dl Butunoi Adrian Liviu— are încetat rnandatul
de consilier local.
Se supune 1a vot dac ă cornisia îi desfă oară activitatea în 4 persoane.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Ordinea de zi a sedintei comisiei const ă :
I. Solicitările locuinţelor sociale;
11. Repartizarea locuin ţei convenabile.
Se trece la punctul I al ordinii de zi: solicitările locuinţelor sociale.
Având în vedere solicitarea domnului Darie Iulian înregistrat ă sub nr. 24720/
2017 de schimb de locuinţă de la o cameră la două camere, în ace1ai bloc si urmare a
faptului c ă persoana are farnilie cornpus ă din cinci rnernbrii - iar prirnul de pe lista de
locuinţe sociale este o persoan ă care are familia compus ă din trei rnernbri - comisia
constată în unanimitate c ă este îndreptăţită cererea d-lui Darie Iulian, fapt pentru
care se va promova un proiect de hot ă râre cu privire la schimbul de Iocuin ţă .
Locuinţa d-lui Darie Iulian, rămânând disponibil ă, comisia propune acordarea ei
prirnei persoane de pe lista de priorit ăţi a locuinţ elor sociale, fapt pentru care se
propune atribuirea locuin ţei din str. Bradului, nr.19, bl CL, ap.25 —d-nei Crihan ă
Georgiana Suzana.
A doua persoan ă de pe lista de locuinţ e sociale - d-na Chiriac Ionela - conforrn
cererii nr. 74101/2017 renun ţă la locuinţă motivat de faptul c ă a prirnit locuin ţă ANL.
A treia persoană de pe lista de locuin ţ e sociale - d-na Chiriac Rarnona comisia constal ă conform extrasului de rol nr. 1018293/18.05.2017 c ă cloarnna a
beneFiciat conform HCL nr. 94/201 1 de atribuirc în fo1osi ţă teren, drept pentru care
cornisia hotără te în unanirntate nerepartizarea unei locuin ţe sociale.
A. patra persoan ă de pe lista de 1ocuinţe scciale - dl Costinescu A]in - i s-a f ăcut
repai ţ ie pe slr. Maior Genoiu, dar solioit ă o Iocuin ţă nai bună ANL, dci a fost
icpartizată acesla iiu a intrat ir, poscsia ei. Avânc în vedere soiciarca îircgisi:iat ă sub
ii: orc soioită c 1ocuir ţă d A ni:ribri cmsiei
nr. 2282fPL2)052() 1
isvibal cors

1 8.O:.2( 1

constat ă cà iocuiii ţ ck de i ţă nu pot îndeplini condi ţiile optirne pentru persoane cu
handicap si iisoli1or, fapt pentru care urmeaz ă a i se atribui când va fi disponibil ă o
astfel de locuinl ă .
A cincea persoan ă de pe lista de locuinţe sociale - d-na Drosu Andreea
Larisa- comisia propune atribuirea locuin ţei din str. Feroviarilor, nr. 24 C - o
cameră.
Comisia constat ă că pentru locuinţa din str. Bradului, nr.5 CT sunt necesare
lucrări Ia instaia ţ ie, iar la cea din str. Maior Genoiu, nr. 2 sunt necesare lucr ări la
partea dc înc ăizirc.
Drept pentru care mernbrii cornisiei se opresc din analiza listei la locuin ţele
sociale.
Se trece la purictul 11 aI ordinii de zi: repartizarea locuin ţei convenabile
Comisia constată că la rnornentul de fa ţă există o singură locuinţă convenabil ă
în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, bl. T1B, sc. 1, et.4, ap. 17 si propune repartizarea
ei prirnei persoane de pe list ă a locuinţelor convenabile d-nei Irimia Elena Aurora.
Nernaifiind alte discu ţii Preedinte1e de cornisie declar ă închise lucrările
acesteia.
Prezentul proces-verbal va fi cornunicat Serviciului S.A.D.P.P..
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preedinte,
Pintilie Dănuţ

