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Privind: aprobarea listei cuprinzand sol ic i1i ni ind pt1ii ş prirneasca locuinta
sociala in anul 2018
Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Priinarul runicipiu1uiTccuci, jude ţul Galaţi;

Nurnăr de înregistrare şi data depunerii proiectului: hr.
.2017;
Consiliul local al rnunicipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunit în ş edinţă o
în
datade
/j. 2017;
Având în vedere:
-expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă sub nr653/ 2/ // 20 1 7;
-raportul de specialitate întocrnit de Serviciul Administrarea Dorneniului Public
2017:
şi privat,înregistrat sub nr.j/ 2 /
- raportul de avizare întocmit de cornisiile de specialitate nr.
- procesul verbal nr. 62 1 80,65979/20 1 7 al Cornisiei de analiza a solicitarilor de
locuinte
- art. 43 din Legea 1 14/1996 —Legea locuintei;
- art. 36,alin.6,lit.a,pct.17 din Legea 215/2001 a adrninistra ţiei publice locale,
republicată în 2007:
- art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. ,,b din Legea 215/2001 a adrninistraţiei
publice locale, republicat ă în 2007:

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprob ă lista cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinta
sociala in anul 2018 ,conform 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
rnunicipîului Tecuci.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului
rnunicipiului Tecuci.
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EXPUNERE DE, NIOTIVl

Privind: aprobarea listei cuprinzand soliciii cp ţjti sa primeasca locuinta
sociala in anul 2018
Municipiul Tecuci detine in proprietate sau administrare 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 Iocuinta.
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 sociale,tinand cont de
conditiile de locuit ale solicitantilor,numarul copiilor si al celorlalte persoane care
gospodaresc impreuna ,starea sanatatii solicitantilor,vechimea cererilor precum si de
lista aprobata in anul 2016.
Criteriile de intocmire a listelor de prioritati au fost aprobate prin HCL
222/2015,comisia incheind procesele verbale 62180 si 65979 din 2017 prin care
stabilesc solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul 20 18 o locuinta sociala.
In conforrnitate cu art.21,alin.2 din H.G. 1275/2000 ,Comisiile constituite in
vederea analizarii cererilor de locuinte sociale vor prezenta spre aprobare consiliilor
locale lista cuprinzând solicitân ţii îndreptăţiţii să prirneasc ă în anul urrnător o locuinţă
socială , în ordinea de prioritate stabiiit ă.
Avnd în vedere cele de rnai sus propun spre dezbatere si aprobare proiectul de
hotarare.
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind :aprobarea Iistei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinta
sociala in anul 2018

Potrivit prevederilor art.43 din Legea 1 14/1 996,Legea locuintei , Consiliile
locale controleaz ă şi răspund de fondul de locuinţe sociale situate pe teritoriul
unităţilor administrativ - teritoriale.
In conforrnitate cu art.21,alin.2 din H.G. 1275/2000 ,Cornisiile constituite in
vederea analizarii cererilor de locuinte sociale vor prezenta spre aprobare consiliilor
Jocale lista cuprinzând solicitan ţii îndreptăţiţii să primeasc ă în anul următor o locuinţă
socială , în ordinea de prioritate stabilit ă. După aprobare listele se vor afi şa la sediile
prirnăriilor.
Avand in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotarare indeplineste
conditiile de legalitate.
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Lista cuprinzând solicitan ţii îndreptăţiţi să primească în anui
urm ător o Iocuin ţă social ă în ordinea de prioritate stabilit ă
NUME
NR.
CRT. PRENUME

NR.
DOSAR

PUNCTAJ

1 Taciu Petrior

29579

32 pct.

2 Costinescu AIin

15979

26 pct.

3 Loghin Maria Mihaela

11288

26 pct.

4 Fanaca Gabriela

4253

25 pct.

5 Militaru Geanina

3565

25 pct.

6 Ioan Robert Bogdan

9489

22 pct.

7 loan Samir

3606

22 pct.

8 Danko Tiberiu

19975

19 pct.

9 Viase Nadia

18844

19 pct.

1784

19 pct.

11 AnghelLidia

24384

19pct.

12 Pârvu Anca Aneta

35355

18 pct.

13 Spătaru Cristina Marina

10433

17 pct.

14 Nica Mariana Florentina

18864

16 pct.

15 Lovin Cecilia

13954

15 pct.

16 Alecu Mirela Emilia

5723

13 pct.

17Scortalonel

11486

9pct.

18 Predoi Gabriela Violeta

5766

9 pct.

10 Haralambie Lenuta

