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Privind: aprobarea listei de prioritati pentru locuintele ANL in municipiul Tecuci
Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae Primarul municipiului Te uci jude ţul Galaţi;
«
°21 //f k)( Q/7
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului: h2,407
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi Intrunit 1n şedinţă0PMffin
data de
2018;
Având 1n vedere:
-expunerea de motive a ini ţiatorului Inregistrat ă sub nr.
-raportul de specialitate intpcmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public
şi privat,înregistrat sub nr. goVŢIO / 2 (' ,ţ/;20/1:'
- raportul de avizare "intocmit de comisiile de specialitate nr. //
- procesul- verbal nr. 91900 /2018 al Comisiei de analiza a solicitarilor de
locuinte
- art. 15 din din HG 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea 1n aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiin 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
publice locale, republicat ă in 2007:
-

-

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.l. Se aprob ă lista de prioritati pentru locuintele ANL ,in municipiul Tecuci,
conform anexei nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga..
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarultii
municipiului Tecuci.
Art.4 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija Secretarului
municipiului Tecuci.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Privind: aprobarea listei de prioritati pentru locuintele ANL in municipiul Tecuci
Municipiul Tecuci detine in administrare la aceasta data un numar de 8
unitati locative colective ce cuprind 128 garsoniere si apartamente realizate prin
programul de investitii al ANL.Acestea sunt locuinte utilizate,fiind transmise spre
administrare municipiului Tecuci.In acest moment exista doua locuinte disponibile
care pot fi acordate solicitantilor ce indeplinesc criteriile impuse de lege.
Lista de priorităţi se reface ori de cate ori este cazul daca exista locuinte
vacante şi se aprob ă, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, ora şului,
municipiului, respectiv al sectorului municipiului Bucure şti, a consiliului judeţean
sau a Consiliului General al Municipiului Bucure şti, respectiv prin ordin al
conducătorului autorit ăţii administraţiei publice centrale din domeniul inv ăţământului
ori din domeniul s ănătăţii.
Potrivit prevederilor legale in vigoare si tinand cont de existenta unor
locuinte vacante Comisia locala consti -tuita in baza actului normativ susmentionat a
procedat la analiza dosarelor depuse si a stabilit punctajele pentru lista de prioritati
propusa spre aprobare,asa cum reiese si din procesul verbal 91900 /2018 .
Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul
de hotărâre în forma propus ă .
PRIMAR,
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind : aprobarea listei de prioritati pentru locuintele ANL in municipiul Tecuci

In conformitate cu prevederile art.15 din HG 962/2001 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr. 1 52/1 998 privind
infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, analizarea cererilor şi stabilirea listei
de priorităţi în soluţionarea acestora se fac anual, pân ă la sfârşitul lunii februarie a
anului respectiv, luându-se 1n considerare cererile depuse pân ă la sfârşitul anului
precedent.
Potrivit alin.2 al articolului susmentionat lista de prioritati se reface ori de cate
este cazul daca exista locuinte pentru tineri ramase vacante.
Pen-tru refacerea listei de prioritati se iau in considerare cererile depuse pana la
sfarsitul lunii anterioare aprobarii acesteia.
-Lista .privind- :ordinea, de 'prioritati - este supusa aprobariis consiliilor docale si
date publicitatii prin afisare.
Contestaţiile cu privire la la acordRrea priorit ăţilor in soluţionarea cererilor se
vor adresa, dup ă caz, primarului, preşedintelui consiliului judeţean, primarului
general al municipiului Bucure şti sau autorităţii administraţiei publice cen-trale din
domeniul 'invăţământului ori din domeniul s ănătăţii, in termen de 7 zile de la afi şarea
listelor prevăzute la alin. (3). Soluţionarea contestaţiilor se va asigura in termen de 15
zile de la primire, 'in condi ţiile legii.
Avand in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotarare indeplineste
conditiile de legalitate.

ŞEF SERVICIU ADPP
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Nr.
Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
Cerere

Punctai

Aniţei Geanina

78668/25.09.2018

39

Penca Claudiu

68596/07.08.2018

37

Sbirciog Maricela

69765/10.08.2018

37

Basalic Meluta Mihaela

82374/10.10.2018

36

Chiriac Veronica Viorica

71108/21.08.2018

35

Adresa

Nunne
Prenunne

76243/13.09.2018

35

Ifrim lonelia Florentina

69517/09.08.2018

34

Hurjui Mihaela

71356/22.08.2018

32

Borşan Lavinia

5971/16.01.2018

29

10 Dragomiric ă Mircrea Florin

7807/17.01.2018

29

11 Paic Andreea

53142/31.05.2018

29
29

12
13
14
15
16
17
18

Catan ă Cristina

- "

65377/24.07.2018
55894/14.06.2018

Manolache Eduard
Sterian Adrian R ăzvan
Dă nceanu Adriana

28

81526/05.10.2018

27

86599/29.10.2018
10522/23.01.2018

27
26

Lovin Cecilia

5967/16.01.2018

23

Plescan Nicu şor

86598/29.10.2018

23
18

Zisu Maricica
Buruian ă Mihai

19 Hincu Olga

20 Lica Amza lonas

fl

70229/14.08.2018
78631/25.09.2018

17

