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HOT Ă RÂREA Nr. 

Din 	/ 	2017 

Privind:aprobareaIisteicuprinzandsolicitantiiindptitisaprimeascaIocuinta 
convenabilainanul201.8 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
.• 	• Numar de inregistrare ş i data depunerii proiectului: nr _ 2017; 

Consiliul local al rnunicipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunit în 	 în 
datade 	_ 	2017; 

Având în vedere: 	 , 
-expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrată  sub nr. 	 2017, 

-raportul de specialitate întocmit de Serviciul Adrninistrarea Dorneniului Public 
ş i privatînregistrat sub 	/ _7_ ţ/.2017 	 ; 

- raportul de avizare întocrnit de cornisiile de specialitate nr./1 
- procesul verbal nr. 65979/2017 al Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte 
- art. 1 aH.C.L.222/2015; 
- art. 36,alin.6,lit.a,pct.17 din Legea 215/2001 a administra ţiei publice locale, 

republicată  în 2007: 
- art. 45, alin. (3) ş i art. 115, 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 aprobă  lista cuprinzand solicitantii indreptatiti sa prirneasca locuinta 

convenabila in anul 2018 ,conforrn anexei 1 la prezenta hotarare 
Art.2. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului 

rnunicipiului Tecuci. 
Art.4 Prezenta hot ărâre va fi cornunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

rnunicipiului Tecuci. 
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EXPUNERE DE 11OTlVI 

Privind: aprobarea listei cuprinzand so!icitanliijnh jlaliti sa prirneasca locuinta 
convenabila in anul 2018 

Municipiul Tecuci detine in proprietate sau adninistrare rnai multe locuinte 

sociale,convenabile ,de servici sau tip ANL.Pentru atribuirea acestora la nivelul 

municipiului isi desfasoara activitatea o comisie de analiza a dosarelor depuse de 

cetatenii ce nu detin locuinta. 

Pentru atribuirea unitatilor locative, Comisia locala constituita in baza Legii 

1 14/1996 a procedat la analiza dosarelor depuse si a stabilit o lista a solicitantilor ce 

au acces la locuinte precum si ordinea de repartizare.Aceasta a fost intocmita in 

functie de criteriile de acces la inchirierea unei locuinte convenabile,tinand cont de 

starea civila,venituri,vechimea cererii,nivelul de studii si de lista aprobata in 2016. 

Criteriile de intocrnire a listelor de prioritati au fost aprobate prin HCL 

222/2015,comisia incheind procesul verbal 65979/2017 prin care stabileste 

solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul 2018 o locuinta convenabila. 

Având în vedere cele de mai sus propun spre dezbatere si aprobare proiectul 

de hotarare. 

PRIMAR, 

Catalin Constantin Hurdubae 
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Ni 	-- 	din 	2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind :aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreitatiti sa prirneasca locuinta 
convenabila in anul 2018 

In conforrnitate cu prevederile art. 36, alin.6 ,lit.a,pct.17 in exercitarea 

atribuţiilor sale consiliul local asigur ă, potrivit competen ţelor sale şi în condiţiile 

legii, cadrul necesar pntru furnizarea serviciilor publice de interes local privind 

locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unit ăţii 

adrninistrativ-teritoriale sau în adrninistrarea sa. 
In conforrnitate cu art. 1 din HCL 222/20 1 5 lista de prioritati in atribuirea unei 

locuinte convenabile se reactualizeaza anual si se supune spre aprobare Consiliului 

local.. 

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

conditiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU ADPP 

ing.ciGradea 



PRIMARIA TECUCI 	 ANEXA LA HCL 

SERVICIULADPP 

Lista cuprinzând solicitan ţ ii îndreptăţ iţ i să  primească  în anul 
urm ător o locuinţă  convenabilă  în ordinea de prioritate stabilit ă  

NR. 

CRT. 

NUME 
PRENUME 	. 

NR. 
DOSAR 

PUNCTAJ 

1 Dumitru Dorina 27690 39 pct. 

2 Raducanu Danut 9275 39 pct. 

3 Badescu Sandel 9657 33 pct. 

4 Miron Maricela 16963 33 pct. 

5 Florea Marius 13822 28 pct. 

6 Gurau Cristina 41720 28 pct. 

7 Plescan Grigore Romeo 16705 25 pct. 

8 RaducanuFlorin 11933 24pct. 

9 Rusu Giorgiana 7287 23 pct. 

10 Caldararu Cristi 10240 23 pct. 

1 1 Stanciu Valentina 16858 19 pct. 

12 Cârlan Nicu ţa 5468 18 pct. 

13 Tungaru Dumitrel lonut 40155 14 pct. 

14 Anitei Marian 6977 14 pct. 

15 MunteanuMarin 1522 14pct. 

16 Alecu Mirela Emilia 57231 1 	13 pct. 


