
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

PROIECT DE HOTARARE Nr. 

Din 	 2019 

Privind: aprobarea repartizatii unor locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci  

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
• Număr de inregistrare ş i data depunerii proiectului: nr. 	/1-,0  2_ 	t1 

Consiliul local al.municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi intrunit 1n şedinţă  R4 14/tiel.. 
1n data de 	 2019; 

Având in vedere: 

	

-epunerea de motive a iniţiatorului inregistrat ă  sub nr. 	/7)--,0? Z49ţ9 
-raportul de specialitate intocmit de Serviciul Acl.ministrarea Domeniului (Public 

ş i privat,inregistrat sub nr. 9,1JS3-7(f: 
- raportul de avizare Intoemit de c`omi iile de Specialitate nr.1,3 si 5 
- prOcesul verbal nr. - . 9180/2019 al Comisiei de analiza a solicitarilor de 

•locuinte 
•- art. 38 din Legea 114/1 -996:-Igea locuintei; 
- art. 	 Legea 215/2001 a 'administraţiei ptiblice locale, 

republicată  in 2007: 
- art:147 din Constitutia Roinaniei ; 

In baza Deciziei ţCR 3.84/2018 - , art.,45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. „b" d' 
Lcgea 215/2001 a adminiStra ţiei publice,.locale, republicatâ in 2007: . 	. 	. 

OTARA TE: 
Art.1.- Se aprObă  .repartizarea pnor locuinte sociale proprietatea UAT Tecuct, 

cOnform anexei 1 la prezenta .Iloţaraje. 
.. Art.2 Prezerita hotărâre va:fi adn:s.kla indeplintre prin gn 

Teuci. 	 • 
Art.3 Prezenta "hotărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului 

rnunicipitluiTecuci. - 

." 
INITIATOk 	 ,•

gCRETAR 



Tecuci avand destinatia .  de locuinte sociale. Unitatile 

apartin 

locativa ce fac 

.Imobilele din Tecuci,strada Bradului nr.19 bloc 

obiectul prezentului proiect-de hotarare au-devenit disponil3ile ca mmare a renuntarii 

•la repartitie a dneiFanaca.Gabrielă  si predarii locuintei de catre familia Achitei, asa 

•

. 	 . 

incat aceastea pot fi atribuite. 

• Pentru redistribuireă•lor. CoMisia locala constituita Sin  

a procedăt la analiza dosarelor depuse si a listei de prioritati 

114/1996 

a solicitantilor ce au 

acces la lOcuintesociale in 2019 .Lista a fost intocmitain functie de criteriile de acces . 	, 
- 	• 

la- inchirierea unei locuinte sociale si a fost aProbata prin HCL 192/2018. 

baza Legii 

 In 'sedinta..din .data de 14:02.2019 Comisia hotarat atributrea locuintelor 

mentionate mai sus ntunitelm: AlexandrtiMia Liliana si Oana Tanta. 

Având-in'vedere cele .de rnai- sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul' 
• 

• 	 ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
• PRIMAR 

Nr. 	din 	 2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind:  aProbarea repartizarii unor-locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci  



privind aprobarea repartizaril unor locuinte sociale proprietatea UAT-Tecuci  

Pbtrivit prevederîlor'aft,3 -8din Legea 114/1996 Consiliile locale controleaz ă  şi 
ră.spund de fondul de rocuinţe sOciale situa.te pe teritoriul unităţilor a.dministrativ — 
teritoriale: 

Imobilele ce PaC dbiectUl prezentului proiect de hotarare apartin municipiului 
Tecuci." 

În COnformitate cu art, 
Inistraţia pUblică  republicată' ,in 2007, 

e Ce apprţin domeniu1w public Sau Privat's ă  
autondrne si institutiilor pb1ice , să  fie con.ceşionate o 

. 	• 

vand in ‹Tedere . Celeide_i-năi:  suş  consider ca 
onditiile de fegalitate.' 

, 

ŞEF SERVICI1J ADPP " 

ri fie închiriate. 

egea nr.  215/2001 	ivind  
onsib'île Locale hotarase  ca .„ 

e date administrarea reglitor  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr. 	09.. 	din 	2019 



Anexa nr.1 la HCL 

Lista de repartizare a unei locuin ţe sociale disponibile 

Nr. 
crt 

Beneficiar Nr. dosar Adresa imobil repartizat 
Strada Bl. Ap. 

1 Alexandru Mia Liliana 71630 1 Bradului CL 29 
2 Oană  Tanta 39729 Bradului CT 7 


