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Privind:aprobareaIistei derepartizarealocuintelorpentrutineridestinate
inhirr

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Nurnăr de înregistrare şi data depunerii proiectului: nr./74 2018;
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunit în şedinţă OJ/ în
datade
3o/ 2018;
Având în vedere:
-expunerea de motive a iniţiatorului înregistrată sub nr. //f1
2018,
-raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea Dorneniului Public
şi privat,înregistrat sub nr/?
e2, _20 1 8:
/
; - raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.
11541 /20 1 8 al Comisiei de analiza a solicitarilor
- procesul verbal nr.
de locuinte
- art. 15 din din HG 962/200 1 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiin ţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe;
- 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 administraţiei
publice locale, republicat ă în 2007:

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprob ă lista de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii
conforrn anexei 1 la prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.3 Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.
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EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: aprobarea listei de repartizare a locuintelor i3entru tineri destinate

Municipiul Tecuci detine in administrare un numar de 128 unitati locative
realizate prin programul de investitii al Agentiei Nationale pentru Locuinte.Acestea
destinate inchirierii tinerilor in varsta de pana la 35 de ani.
Prin Hotararea Consiliului Local 9/20 1 8 a fost aprobata lista de prioritati
pentru locuintele ANL pe anul 2018 in municipiul Tecuci.
Comisia locala constituita in baza Legii

152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei

Naţionale pentru Locuinţe a analizat si a aprobat lista de repartizare a locuintelor
conform procesului verbal 11541 /2018.
Potrivit prevederilor Legii 152/1998 lista de repartizare se aproba pin vot de
Consiliul local.
Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere ş i aprobare proiectul de
hotărâre în forma propus ă.

PRIMAR,
Catalin Constantin Hurdubae
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JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC , ŞI PRIVAT
Nr.
din ~6/ 2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind : aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate
inchirierii
Potrivit
prevederilor
art.15,alin
6
din
962/2001
H.G.
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, lista de repartizare
a locuinţelor se întocme şte prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate
stabilită potrivit alin. (1) şi (2), urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la care au
dreptul solicitanţii de locuinţă şi evitându-se repartizarea unor spa ţii excedentare.
In conformitate cu art.15,alin 7 din actul normativ mentionat susmentionat
lista de repartizare a locuin ţelor se supune aprob ării, după caz, consiliului local al
comunei, oraşului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului Bucure şti,
consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucure şti sau
conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul înv ăţământului
ori din domeniul sănătăţii şi va fi dată publicităţii prin afişare la un loc accesibil
publicului.

Avand in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotarare indeplineste
conditiile de legalitate.
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L ţ STA JE REPART ţZARE PENTRU LOCUNTE ANL PE ANUL 20 TECUC ţ
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1 MîndruRoxaria.Daniela
2. ăbăcaw.:Danlela .Larisa
3 .Grecu Roxana Elena
4 Adam Adrian
5 C.ostinescuAlin
6 MarusGeor.geeAlin
7 Militaw Geanina
9
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