RO MÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL —
HOT Ă RÂREA Nr.
Din

2018

Privind: aprobarea repartizarii unor locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci
Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului: nr.(P/o2f7yole2 52,0/,cp
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi Intrunit in şedinţă
In data de
2018;
Avănd în vedere:
-expunerea de motive a iniţiatorului Inregistrat ă sub nr.872j-j/,9.
7
Og. 22 d'
-raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public
şi privat,Inregistrat sub nr. g(,„21-9
09. 2e 2/017
- raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr.1,3 si 5
- - procesul verbal nr. 80900/2018 al Comisiei de analiza a solicitarilor de
locuinte
- art. 38 din Legea 114/1996 —Legea locuintei;
- 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
publice locale, republicată in 2007:
,

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.l. Se aprob ă repartizarea unor locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci,
conform anexei 1 la prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hat ărăre va fi adusă la Indeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.3 Prezenta hot ărăre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRET/NR

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR

Nr.(521.2,57

din 0 /-/. 99, 2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: aprobarea repartizarii unor locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci

Imobilele din Tecuci,strada Bradului nr.19 bloc CL apartin Municipiului
Tecuci avand destinatia de locuinte sociale.Chiriasii unitatilor locative ce fac obiectul
prezentului proiect de hotarare au renuntat la beneficiile contractului, asa incat
aceastea au ramas disponibile.
Pentru redistribuirea lor Comisia locala constituita in baza Legii 114/1996
a procedat la analiza dosarelor depuse si a listei de prioritati a solicitantilor ce au
acces la locuinte sociale in 2018 .Lista a fost intocmita in functie de criteriile de acces
la inchirierea unei locuinte sociale si a fost aprobata prin HCL 254/2017.
In sedinta din data de 03.10.2018 a hotarat atribuirea locuintelor mentionate
mai sus numitelor Taciu Petrisor si Loghin Maria Mihaela .
Având in vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul
de hotărâre în forrna propus ă.

PRIMAR,

2

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Nr. g/2.57 din e9, ,09, 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind : aprobarea repartizarii unei locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci

Potrivit prevederilor art.38 din Legea 114/1996 Consiliile locale controleaz ă şi
ră spund de fondul de locuinţ e sociale situate pe teritoriul unit ăţilor administrativ —
teritoriale.
Imobilele ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare apartin municipiului
Tecuci.
in conformitate cu art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală republicată in 2007, Consiliile Locale hot ără sc ca
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat s ă fie date in administrarea regiilor
autonome i instituţiilor publice, să fie concesionate ori s ă fie inchiriate
,

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

Ş EF SERVICIU ADPP
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Anexa nr.1 la HCL

Lista de repartizare a unor locuin ţe sociale disponibile

Nr.
Crt
1

Beneficiar
Taciu Petrisor
Loghin Maria Mihaela .-

Nr. dosar
29579
11288

Adresa imobil repartizat
Strada
Bl.
i

Ap.
..
,•

