RO MÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL —
HOT Ă RÂREA Nr.
Din

2018

Privind: aprobarea unor schimburi de locuinte
Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae Primarul municipiului Tec", jude ţul Galaţi;
Număr de inregistrare si data depunerii proiectului: nr.
P6o
00. 20/8
-

Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi intrunit isn sedinţă
isn
data de
2018;
Avândîn vedere:
(20/c1.
egistrat ă sub nr.<52
-expunerea de motive a iniţiatorului înr
-raportul de specialitate intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public
si privat,inregistrat sub nr. j9 /26.27/9e73 20/2
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. if t 2,
- procesul verbal nr. 80900 /2018 al Comisiei de analiza a solicitarilor de
locuinte
- art. 36,alin.6,1it.a,pct.17 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată 1n 2007:
- art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea 215/2001 a administra ţiei
publice locale, republicat ă în 2007:
'

HOTAR ĂŞ TE:
Art.l. Se aprobă schimbarea locuintei sociale de care beneficiaza d-na Teodora
Pirvu de la str.Bradului nr.19,ap. 33 la ap.18.
Art.2. Se aprob ă schimbarea locuintei sociale de care beneficiaza d-na Larisa
Angheluta de la str.Bradului nr.19,ap. 41 la ap.29.
Art.3 Schimbul de locuinte se va realiza in termen de 60 zile si numai in conditiile
in care beneficiarul nu inregistreaza debite scadente fata de bugetul local.
Art.4 Prezenta hotărăre va fi adus ă la indeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.5 Prezenta hotărăre va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.
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ROMÂNIA
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MUNICIPIUL TECUCI
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Nr.

E 12 -7

din

0

0g, 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind: aprobarea unor schimburi de locuinte
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 Pirvu se afla la etajul
trei al blocului de locuinte sociale susmentionat iar locuinta propusa a fl repartizata
este situata la etajul 1.Propunerea de schimb a venit ca urmarea cererii 74823/2018 in
care numita Pirvu Teodora a solicitat o alta locuinta de la un etaj inferior datorita
starii de sanatate precare .
Prin cererea 72092/2018 doamna Larisa Angheluta a solicitat atribuirea unei
alte locuinte sociale motivat de degradarea spatiului in care locuieste in
prezent.Tinand cont de starea locuintei aflata la ultimul etaj si flind afectata de
infiltratiile apelor meteorice ,consider ca se impune ,asa cum a hotarat si Comisia de
analiza a solicitarilor de locuinte repartizarea apartamentului nr.29 .
Fata de cele prezentate propun spre dezbatere si aprobare proiectul in
forma propusa.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 51 PRIVAT
Nr. i262 din
08 s 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind : aprobarea unor schimburi 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 in condiţiile legii, cadrul necesar
pentru fumizarea serviciilor publice de interes local privind locuin ţele sociale şi
celelalte unit ăţi locative aflate in 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 proiec -tul de hotarare indeplineste
conditiile de legalitate.
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