R
1-^k N A
JUDEŢUL GALATI
MUNICIPILT TEdiCi
- CONSILIUL LOCAL —
PROIECT DE HOTARARE Nr.
Din

2018

Privind: aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate
inchirierii
Initiator : 'Catalin iConstantin Hurdubae - Primarul
judeţui Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: nr.
1 -. 201,8;
Consiliul local al municipiuiui Tecuci, jude ţul Galaţi intruni in şedinţă
data de
2018:;
. 42.
Având in vedere:
-expunerea de motive a iniţiatorului inregistrată Sub nr. 419/9/ / .g0./2-.2018; -raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Administrarea Domeniultii Public
şi privat,inregistrat sub nr.
2018 ;
- raportui de avizare Intoemit de comisiile de specialitate nr..
- procesul verba• nr. 99153 /2018 al ..Comisiei de analiza a solicitaraor de
locuinte
prevederile art.147 ,din Constitutia Romaniei ;
- att. 15 din din HG 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologiee pentru
punerea in aplicare a prevedernor Legil nr. 152/1998 privind Infiin ţarea Agenţiei Nationale
pentru Locuinţe;
- .art.
-din Legea 215/2001 a administra ţiei ptiblice
republicată in 2007:
- Deeizia CCR 384/2018 -art. .45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1,„ lit. „.;_b" din Legea
215/2001 a administraţiei publiee locale, republicată in 2007:

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.l. Se aprobă lista de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inehrierii
eonforrn anexeI 1 la prezenta hotarate.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la Indeplinire prin grija Primarukti nunicipiuiui
Teeuci.
Art.3 Cu data prezentei oriee prevederi contrare se abroga.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grIja se,cretarului
Tecuei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ
SECRETAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL 'I'ECUCI
PRIMAR
Nr.

,99/777

din 020.

/2,

2018

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

Blocurile construite prin progamul de investitii al Agentiei Nationale
pentru Locuinte si administrate de Municipiul Tecuci sunt destinate inchirierii
tinerilor in varsta de pana la 35 de ani.La aceasta data sunt vacante un numar de trei
unitati locative
Prin Hotararea Consiliului Local 222/29.11.2018 a fost aprobata lista de
prioritati pentru locuintele ANL in municipiul Tecuci.
Comisia locala constituita in baza Legii 1 52/1 998 privind infiin ţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe a analizat si a aprobat lista de repartizare a locuintelor
conform procesului verbal 99153/2018 .
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.

PRIMAR,

ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Nr. cy)
din ,„21,0 ,
, 2018

RAPORT DE SPECIALITAT

privind : aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate
inchirierii
Potrivit
prevederilor
art.15,alin
6
din
962/2001
H.G.
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.
152/1998 privind infiin ţarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, lista de repartizare
a locuinţelor se intocme şte prin preluarea solicitan ţilor inscri şi in lista de prioritate
stabilită potrivit alin. (1) şi (2), urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la care au
dreptul solicitan ţii 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 Bucureşti, consiliului
jude-ţean, Consiliului General al Municipiului Bucure şti sau conduc ătorului autorit ăţii
administraţiei publice centrale din domeniul Invătământului ori din domeniul sănătăţii
şi va fi dată pubiicităţii prin afişare la un loc accesibil publicului.
Avand in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotarare indeplineste
conditiile de legalitate.

ŞEF SERVIOU ADPP
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Anexa nr.1 la HCL

LISTA DE REPARTIZARE PENTRU LOCUINTE ANL TECUCI

Nr.
Cerere

Repartizare
ANL

1 Anitei Geanina

78668125.09.2018

ANL 1 sc.3 et.2 ap.44

2
3

68596107.08.2018

Adresa
str./nr.

Nume
Prenume

Nr.
Crt

Penca Claudiu
Sdirciog Maricela

_

69765/10.08.2018

ANL 2 sc.3 et.3 ap.47

—

ANL 2 sc.1 P ap.2

