
RO MÂNIA 
JUDETUI, GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOT Ă RÂREA Nr. 

Din 	 2018 

Privind: aprobarea repartizarii unei locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci 

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecyci, judetul Gala ţi; 
Număr de inregistrare ş i data depunerii proiectului: nr. 	 "&,0/d> r- 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi Intrunit in şedinţă  

in data de 	 2018; 
Avănd în vedere: 

-expunerea de motive a ini ţiatorului inregistrat ă  sub nr. 
-raportul de specialitate intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public 

şi privat,Inregistrat sub nr. ,g2.)1,627 	///. 2(0/62  
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr.1,3 si 5 
- - procesul verbal nr. 91899/2018 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 ĂR ĂŞ TE: 
Art.l. Se aprob ă  repartizarea unei locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci, 

conform anexei•1 la prezenta hotarare. 
Art.2 Prezenta hot ărăre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.3 Prezenta hot ărăre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ  
ECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	(66  din  &//''  2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind:  aprobarea repartizarii unei locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci 

Imobilul din Tecuci,strada Bradului nr.19 bloc CL apartine Municipiului 

Tecuci avand destinatia de locuinte sociale. Unitatea locativa ce face obiectul 

prezentului proiect de hotarare a devenit disponibila ca urmare a renuntarii la 

repartitie a d-nei Larisa Angheluta, asa incat aceasta poate fi atribuita.. 

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 20. 1 1.20 18 Comisia a hotarat atribuirea locuintei 

mentionate mai sus numitei Fanaca Gabriela . 

Având in vedere cele de mai sus supun spre dezbatere ş i aprobare proiectul 

de hotărâre în forma propusă . 

PRIMAR, 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr. 	 din 	024 (1/  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 

răspund de fondul de locuin ţe sociale situate pe teritoriul unit ăţilor adrriinistrativ — 

teritoriale. 

Imobilete ce'fac obiectul prezentului proiect de hotarare apartin municipiului 

Tecuci. 
in conformitate cu art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind 

admiriistrăţia-  ptiblică  locală, reptiblicată  in 2007, si1ii1 i tarasc ca 

bunurile ce aparţin domeniului public sau privat s ă  fie date 1n administrarea regiilor 

autonome şi instituţiilor publice, să  fie concesionate ori s ă  fie Inchiriate 

Avand in vedere cele de mai sus consider ca proiec -tul de ho-tarare indeplineste 

conditiile de legalitate. 

SEF SERVICIU ADPP 



Anexa la H.C.L. 

Lista de repartizare a unor locuinte sociale disponibile 

Nr.crt. Beneficiar Nr. dosar Adiesa imobil repartizat 
Strada Bl. Ap. 

1 Fanaca Gabriela 4253 CL 29 
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