
+ 	 RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREA Nr. 

Din 	 2017 

Privind: aprobarea unui schimb de locuinta 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecu9i, jude ţul Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: nr.6/j!2O/7 
CorÂsiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunit î şedinţă ,Â- în 

datade 	2 	2017; 
Având în vedere: 

-expunerea de rnotive a ini ţiatorului înregistrat ă  sub nr2616 	Z0 
-raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea Dorneniului Public 

şi privat,înregistrat sub nr. 2i 	C5; 
- raportul de avizare întocmi ţ  de comisiile de specialitate nr. 
- procesul verbal nr.260J/ 20 1 7 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 administra ţiei 

publice locale, republicat ă  în 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Se aprob ă  schimbarea locuintei sociale de care beneficiaza dl.Iulian Darie 

de la str.Bradului nr.19 (fost5) ,b1.CL et.2,ap.25 la str. Bradului nr.19 (fost5),bl.CL 
et.2,ap .23. 

Art.2 Schimbul de locuinte se va realiza in termen de 60 zile si nurnai in conditiile 
in care beneficiarul nu inregistreaza debite scadente fata de bugetul local. 

Art.3 Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 
Tecuci. 

Art.4 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesa ţi prin grija secretarului 
municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDNŢĂ  
SECRETAR 

Jr. Valerica Fotache 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	 _din 9 OJ 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aDrobarea unui schimb de locuinta 

Imobilele ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare fac parte din 

fondul de locuinte sociale apartinand municipiului Tecuci situate pe strada Bradului. 

Locuinta de care beneficiaza la aceasta data familia d-lui Darie Iulian se 

afla in blocul CL ,et.2 ap.25 suprafata acestea fiind de 20,15 mp in conditiile in care 

familia este cornpusa din 5 persoane. 

Prin cererea nr.24720120 1 7 d-nul Iulian Darie solicita o alta unitate locativa 

dandu-si astfel acordul pentru schimbul de locuinta ,in sensul predarii locuintei ce o 

detine si primirea uneia cu o suprafata mai mare. 

In sedinta din 18.05.2017 Comisia de atribuire a locuintelor a analizat 

cererea susnumitului si a hotarat atribuirea apartamentului cu nr.23. 

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere si aprobare proiectul in forma 

propusa. 

PRIMAR, 

Catalin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINIST REA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr.G 	din 	2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind :aprobarea unui schirnb de locuinte 

Potrivit art.36,alin.6 pct.17 din Legea 215/2001 in exercitarea atribu ţiilor sale 
consiliul local asigură, potrivit competen ţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 
pentru furriizarea serviciilor publice de interes local privind locuin ţele sociale ş i 
celelalte unit ăţi locative aflate în proprietatea unit ăţii administrativ-teritoriale sau în 
administrarea sa. 

Consiliul local are atributii privind administrarea domeniului public si privat al 
municipiului asa cum prevede art.36 ,alin.2, litera c. 

Avand in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotarare indeplineste 
conditiile de legalitate. 

Ş EF SERVICIU ADPP 

ra d ea 



Nr O 

COMl1A DEANALIZĂ  SOLICITĂRI LOCUINŢE 

Proces - verbal 
Încheiat astăzi 18 mai 2016, orele 1400  în cadrul Comisiei de analiză  a 

solicită rilor de locuin ţe din fondul locativ de stat, locuin ţe de necesitate, precum 
si a celor construite prin ANL, conform H.C.L. nr.18/2016 

Membrii cornisiei au fost convocaţi la lucrările cornisiei, de astăzi, prin 
Convocatorul înregistrat sub nr. 25167/16.052017 care a fost transmis pe e-mail, dar 
i telefonic. 

La lucrările cornisiei participă: Pintilie D ănuţ  - Preedinte; dl Oanc ă  Sarnir 
Vasile - rnernbru; Gradea Lucian - rnembru si Fotache Valerica - mernbru. Lipsesc 
motivat dI. Diaconu Vasile— membru si dl Martin Cristinel Mihai —membru care au 
anunţat telefonic c ă  nu pot participa, iar dl Butunoi Adrian Liviu— are încetat mandatul 
de consilier local. 

Se supune la 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 lulian înregistrat ă  sub nr. 24720/ 

2017 de schimb de locuinţă  de la o cameră  la două  camere, în ace1ai bloc si urmare a 

faptului că  persoana are familie compus ă  din cinci rnembrii - iar primul de pe lista de 
locuinţe sociale este o persoan ă  care are familia compus ă  din trei rnembri - cornisia 
constată  în unanimitate că  este îndreptăţ ită  cererea d-lui Darie Iulian, fapt pentru 
care se va promova un proiect de hot ărâre cu privire Ia schimbul de locuin ţă . 

Locuinţa d-lui Darie Iulian, r ămânând disponibilă, comisia propune acordarea ei 
prirnei persoane de pe lista de priorit ăţi a locuinţelor sociale, fapt pentru care se 
propune atribuirea locuin ţei din str. Bradului, nr.19, bI CL, ap.25 —d-nei Crihan ă  
Georgiana Suzana. 

A doua persoan ă  de pe lista de locuin ţe sociale - d-na Chiriac Ionela - conform 
cererii nr. 74101i2017 renun ţă  la locuinţă  motivat de faptul c ă  a prirnit iocuin ţă  ANL. 

A treia persoană  de pe lista de locuin ţe sociale - d-na Chiriac Rarnona - 
comisia constat ă  conforrn extrasului de rol rir. 1018293/18.05.201 7 că  doarnna a 
beneficiat conform HCL nr. 94/201 l de atribuire în folosin ţă  teren, drept pentru care 
comisia hotără te în unanimitate nerepartizarea unei locuin ţe sociale. 

A patra persoan ă  de pe lista de 1ocuin ţe soc.iale - dl Costinescu AJin - i s-a f ăcut 

repirti ţie pe slr. Maior Genoiu, dar soiicit ă  o Iocuinţă  mai bună  ANL, dei a fost 

repartizat ă  acesta iu a intrat ir; posesia ei. Av ăn în vedere sohci:area îregist:rat ă  sub 
nr. 222.PJ20,05 .2() 1 pri:. carc ;oici:. o Jcc;in ţă  d îi ANh mc:ibri cmsiei 
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constat ă  cà locuinicle (le 1a ţă  nu pot îndeplini condi ţ iile optime pentru persoane cu 
handicap si însoillor, iipi pentru care urrneaz ă  a i se atribui când va fl disponibi] ă  o 
astfel de locuini. 

A cincea persoan ă  de pe lista de locuinţe sociale - d-na Drosu Andreea 
Larisa- coniisia propune atribuirea locuin ţei din str. Feroviarilor, nr. 24 C - o 
carneră . 

Comisia constat ă  că  pentru locuinţa din str. Bradului, nr.5 CT sunt necesare 
lucrări la instala ţ ie. iar Ia cea din str. Maior Genoiu, nr. 2 sunt necesare lucr ări la 
partea de înc ă lirc. 

Drept pcntru care mernbrii cornisiei se opresc din analiza listei la locuin ţele 
sociale. 

Se trece Ia punctul 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, M. T1B, sc. 1, et.4, ap. 17 si propune repartizarea 
ei prirnei persoane de pe listă  a locuinţelor convenabile - d-nei Irimia Elena Aurora. 

Nernaifiind alte discu ţii Preedinte1e de cornisie declai• ă  închise lucrările 
acesteia. 

Prezentul proces-verbal va fi comunicat Serviciului S.A.D.P.P.. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

Preedinte, 
Pintilie Dănuţ  

L 


