RO MÂNIA
JUDEŢUL GALA ŢI
MUNICIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREA Nr.
Din

—

2018

Privind: aprobarea repartizarii unei locuinte convenabile proprietatea UAT Tecuci
Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae Primarul municipiu1ui Tecuci, judepl Galaţi;
Număr de Inregistrare si data depunerii proiectu1ui:%?/62752///9,
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi intrunit "in sedinţă
in data de
2018;
Având 1n vedere:
-expunerea de motive a ini ţiatorului Inregistrat ă sub ,9°?/63/P2/
°2-0,(d2
-raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public
si privat,inregistrat sub nr.908 ,/6/ /02ţ. /ţf( 1240
•
- raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr.
- procesul verbal nr. 91899/2018 al Comisiei de analiza a solicitarilor de
locuinte
- art. 36,alin.6,1it.a,pct.17 din Legea 215/2001 a administra ţiei publice locale,
republicată ln-2007:
art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea 2 15/200 1 a administra ţiei
publice locale, republicat ă 1n 2007:
-

-954-5.—

HOT Ă R ĂŞ TE:
Se.aprob ă -repartizâreaktmgi, lo şuiRte,, QonYRRffiile;Proprietatqw;UATTeAwi; ,:,
conform anexei 1 la prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hot ărâre va fi adus ă la indeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului
municipiului Tecuci.

PRESEDINTE DE SEDIN ŢĂ
SECRETAR

ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL "IECUCI
PRIMAR
9
din
/,/
2018
;1

Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind: aprobarea repartizarii unor locuinte convenabile proprietatea UAT
Tecuci
Imobilul din Tecuci din strada Aleea Plopilor,b1.L,ap.35 apartine
Municipiului Tecuci avand destinatia de locuinta convenabila si este disponibila in
vederea atribuirii.
Pentru atribuirea locuintelor convenabile, Comisia locala de analiza a
solicitarilor de locuinte, â"PrOCed -ăt lâ analiza dosarelOt: dePtise - si a stabilit o iis=ta a
âti-'âbeş Ja locuinte''â&-St'eâ'ih2O 1diifâde -pritâte:Li

%riffieffiltflfffirtţnrffirffik~~1174-"Ifgrff~""
si a fost aprobata prin HCL 255/29.11.2017.
In sedinta din data de 20.11.2018,analizand disponibilitatea imobilului ce face
obiectul prezentului proiect , Comisia a hotarat atribuirea locuintei mentionate mai
sus persoanei aflate pe prima pozitie a listei de prioritati Raducan Danut.
Având 'in Vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul
de hotărâre în forma propus ă.

PRIMAR,

2

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRykREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
Nr.
din .24 //, 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind : aprobarea repartizarii unei locuinte convenabile proprietatea UAT Tecuci
In conformitate cu prevederile art. 36, alin.6 ,lit.a,pct.17 in exercitarea
atribuţiilor sale consiliul local asigur ă, potrivit competenţelor sale şi in condiţiile
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind
locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate in proprietatea unit ăţii
administrativ-teritoriale sau in adrninistrarea sa.
hotarare apartine
ce ,facobiectu1 prezentului proiect,
municipiului Tecuci.
ln conformitge cu arT. 123 a1in.1 oin Legea nr. 21 /2UU1 pnvin
administraţia publică locală, republicată in 2007, Consiliile Locale hot ărăsc ca
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat să fie date 1n administrarea regiilor
autonome şi instituţiflor 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.

SEF SERVICIU ADPP

Anexa I la H.C.L.

Lista de repartizare a unor locuinte convenabile disponibile
Nr.crt.
1

Beneficiar
Raducan Danut

Nr. dosar
9275

Adresa imobil repartizat (garsoniera)
Ap.
Strada
Bl.
ap.35
L

4

