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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                            APROB, 
Serviciul Investitii si Transporturi                                                       PRIMAR, 
Nr.   5253 / 28-03-2017                      HARPA VASILICA 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea ordinii de prioritate in  

solutionarea cererilor si repartizarea locuințelor pentru tineri,  
destinate inchirierii, din orașul Tîrgu Neamț, in urma  

analizarii celor 16 dosare depuse in vederea  
repartizarii a 6 ap. cu 1 cam. 

 
 Tinand cont de procesul–verbal nr. 4550/16-03-2017, incheiat cu ocazia intrunirii 
comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si 
repartizarea locuintelor  pentru tineri, destinate inchirierii din orasul Tirgu Neamt, anexat, 
 In conformitate cu art. 15, alin. (2) din Norme metodologice din 27 septembrie 
2001pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea 
Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare ordinea de 
prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate 
inchirierii, din orașul Tîrgu Neamț, in urma analizarii celor 16 dosare depuse in vederea 
repartizarii a 6 ap. cu 1 cam., conform anexei. 
 
 
 
    
 Sef Serviciu Investitii  
      si Transporturi,                                                                  Intocmit, 
   ing. Durbaca Sorin                                                       sing. Loghin Maria 

 
 
 

Serviciu Juridic,  
jr. Vasiliu Sofica Maria 
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Primaria orasului Tirgu Neamt  
Nr.   5253 / 28-03-2017                                                           

 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea ordinii de prioritate in  

solutionarea cererilor si repartizarea locuințelor pentru tineri,  
destinate inchirierii, din orașul Tîrgu Neamț, in urma  

analizarii celor 16 dosare depuse in vederea  
repartizarii a 6 ap. cu 1 cam. 

 
 
 In conformitate cu art. 15, alin. (2) din Norme metodologice din 27 septembrie 
2001pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea 
Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare «Lista cu ordinea 
de prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate  
inchirierii, din orașul Tîrgu Neamț, in urma analizarii celor 16 dosare depuse in vederea 
repartizarii a 6 ap. cu 1 cam.», conform anexei. 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 
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ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

PROIECT 
HOTARÂRE 

privind aprobarea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si  
repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate inchirierii,  

din orașul Tîrgu Neamț, in urma analizarii celor  
16 dosare depuse in vederea repartizarii  

a 6 ap. cu 1 cam. 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, jud. Neamt; 
 Avand in vedere prevederile art. 15, alin. (2) din Norme metodologice din 27 
septembrie 2001pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Tinand cont de procesul–verbal nr. 4550/16-03-2017, incheiat cu ocazia intrunirii 
comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si 
repartizarea locuintelor  pentru tineri, destinate inchirierii din orasul Tirgu Neamt; 
         Analizand Expunerea de motive inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate ale Serviciului Investitii si Transporturi, ambele inregistrate cu nr. 
5253/28-03-2017; 
         In temeiul prevederilor art.36, alin. 6, lit. a, pct.17, art.45, alin.1, din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

Hotaraste: 
 

 Art.1. Se aproba ordinea de prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea 
locuințelor pentru tineri, destinate inchirierii, din orașul Tîrgu Neamț, in urma analizarii 
celor 16 dosare depuse in vederea repartizarii a 6 ap. cu 1 cam., conform anexei. 
 Art.2. Serviciul Investitii si Transporturi, compartiment Fond Locativ, din cadrul 
Primariei orasului Tirgu Neamt va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari. 

Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 

 
                              
       Initiator, 
                                         Primar, 
                                   Harpa Vasilica 
 

           Avizat legalitate,  
                         Secretar oras, 

                                                                                         jr. Laura Elena Maftei 
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            Anexa  

La HCL nr. _____ din __________ 
 
 

Lista cu ordinea de prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea  
locuințelor pentru tineri, destinate inchirierii, din orașul Tîrgu Neamț,  

in urma analizarii celor 16 dosare depuse in vederea  
repartizarii a 6 ap. cu 1 cam.  

 
 

               Nume si prenume                  Nr. de  
        inregistrare dosar 

           Verdict  
             dosar 

Punctaj 
(puncte) 

Marcu Mihail 2156/10.02.2017 Admis repartitie 76 
Ticu Ana-Maria 1776/06.02.2017 Admis repartitie 75 
Urzica Ionela 2020/08.02.2017 Admis repartitie 73 
Ailincai Laura 1911/07.02.2017 Admis repartitie 70 
Stan Aurelia 1993/08.02.2017 Admis repartitie 65 
Boroianu Alina 1794/06.02.2017 Admis repartitie 65 
 
Oslobanu Ana-Diana 1824/06.02.2017 Dosar admis  59 
Trofin Mihaela 2155/10.02.2017 Dosar admis  56 
Irimia Ana-Maria 1942/08.02.2017 Dosar admis  55 
Vasile Elena-Loredana   2061/09.02.2017 Dosar admis  54 
Grosariu Mihai 1672/02.02.2017 Dosar admis  51 
Iacoboae Ghe. Claudiu 1738/03.02.2017 Dosar admis  51 
Zaharia Dumitrel 2138/10.02.2017 Dosar admis  46 
 
Gusavan Roxana-Elena 2032/09.02.2017 Dosar respins - 
Martin Florentina 2151/10.02.2017 Dosar respins - 
Caramida Laura 2237/13.02.2017 Dosar respins - 

 
 
 

      


