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- CO. SILIL;L LOCAL —
HOT Ă RÂREA Nr.
Din

2018

Privind: aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate
inchirierii
Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului:
2018_;
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi intrunit in şedinţă
in
data de
2018;
Având in vedere:
-expunerea de motive a ini ţiatorului inregistrat ă sub nr3f 232
ite 2018;
-raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public
şi privat,Inregistrat sub nr.g(23 /
Otf,
2018:
•
- raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr.
- procesul verbal nr. 80899 /2018 al Comisiei de analiza a solicitarilor de
locuinte
- -art. 15 din din HG 962/2001 privind aprobarea Nonnelor metodologice•pentru
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind Infrin ţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe;
- art.•36,alin.6,1it.a,pct.17 din Legea 215/2001 a administra ţiei publice locale,
republicată in 2007:
- art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea 215/2001 a administra ţiei
,
.
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HOT Ă R ĂŞ TE:
Artl. Se aprobă lista de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii
conform anexei 1 la prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotărare va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.3 Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga.
Art4 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.

PRESEDINTE DE SEDIN ŢĂ
SECRETAR

ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr.

y

din

0 /,/0

2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate
inchirierii

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 155/2018 a fost aprobata lista de prioritati
pentru locuintele ANL in municipiul Tecuci.
Comisia locala constituita in baza Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei
Nationale pentru Locuinte a analizat si a aprobat lista de repartizare a locuintelor
conform procesului verbal 80899 /2018.
Potrivit prevederilor Legii 152/1998 lista de repartizare se aproba prin vot de
Consiliul local.
Având 1n vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre în forma propus ă.
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind : aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate
inchirierii

Potrivit
prevederilor
art. 1 5,alin
6
din
H.G.
962/2001
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.
152/1998 privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, lista de repartizare
a locuinţelor se intocmeşte prin preluarea solicitan ţilor inscrişi in lista de prioritate
stabilită potrivit alin. '(1) şi -(2), urmărindu-se asigurarea spa ţiului 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 susmentionat lista de
repartizare a locuinţelor se supune aprob ării, după caz, consiliului local al comunei,
oraşului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului BucureSi, consiliului
judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucure şti sau conducătorului autorit ăţii
administra-ţ iei 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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Anexa nr.1 la HCL

LISTA DE REPARTIZARE PENTRU LOCUINTE ANL TECUCI

Nr.
Crt
1

Nume
Prenume

Adresa

Nr.
Camere

Nr.
Cerere

Repartizare
ANL

Mihai Carmen

19470/09.02.2018

1

Hincu Alexandru

33499/15.03.2018

1

ANL 1 sc.2 et.3 ap.32

34420/16.03.2018

1

ANL 1 sc.3 et.P ap.36

0261/23.01.2018

1

ANL 1 sc.4 et.P ap.52

64959/23.07.2018

1

ANL 1 sc.4 et.1 ap.56

43454/18.04.2018

1

ANL 1 sc.4 et.3 ap.61

42368/12.04.2018

1

ANL 2 sc.4 et.3 ap.64

27768/28.02.2018

1

ANL 2 sc.4 et.3 ap.61

48566/10.05.2018

1

ANL 2 sc.4 et.2 ap.60

10 Rusu Marius

30282/07.03.2018

1

ANL 2 sc.3 et.3 ap.48

1 1 Solonariu lonela Alina

38899/28.03.2018

1

ANL 2 sc.3 et.3 ap.45

44119/20.04.2018

1

ANL 2 sc.2 et.3 ap.32

52387/29.05.2018

1

ANL 2 sc.2 et.3 ap.29

Stoian Andreea Violeta

59454/02.07.2018

1

ANL 2 sc.1 et.3 ap.16

Mitrofan Elena Mihaela

28824/02.03.2018

1

ANL 2 sc.1 et.3 ap.13

Rugin ă Corina

4,Prisecaru George Valentin
5 Beniuga loana Alina
6 Ungurenaeu Aneta
7 Obreja Florentina
8 Handarici Andrei
9 Aivas Bianca

12
13
14
15

,
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-
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Crhan ă Maria Daniela
lancu Larisa

,
,

.

r

ANL 1 sc.1 et.2 ap.13
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