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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 sociale, din orașul Tîrgu Neamț,  

in urma analizarii celor 3 dosare depuse in vederea  
repartizarii imobilului din str. Cuza Voda, nr. 42 

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, jud. Neamt; 
 Avand in vedere prevederile art. 43, din Legea locuintei nr. 114/1996 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare  si art. 21 din Hotararea Guvernului nr. 1275/2000 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii locuintei nr. 114/1996 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Tinand cont de procesul–verbal nr. 16.500/22.11.2018, incheiat cu ocazia intrunirii 
comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si 
repartizarea locuintelor sociale din orasul Tirgu Neamt, privind imobilul din str. Cuza 
Voda, nr. 42; 
         Analizand Expunerea de motive inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt 
inregistrata cu nr. 17.139/06.12.2018 si Raportul de specialitate ale Serviciului Investitii si 
Transporturi, inregistrat cu nr. 17.137/06.12.2018; 
         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 sociale, din orașul Tîrgu Neamț, in urma analizarii celor 3 dosare depuse in 
vederea repartizarii imobilului din str. Cuza Voda, nr. 42, 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 Vasilică 
 

            Avizat legalitate,  
                         Secretar oras, 

                                                                                              c.j. Sabin Isabela 
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                            APROB, 
Serviciul Investitii si Transporturi                                                       PRIMAR, 
Nr.   17.137/06.12.2018                      HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 
 

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

solutionarea cererilor si repartizarea locuințelor sociale,  
din orașul Tîrgu Neamț, in urma analizarii celor  

3 dosare depuse in vederea repartizarii  
imobilului din str. Cuza Voda, nr. 42 

 
 Tinand cont de procesul–verbal nr. 16.500/22.11.2018, incheiat cu ocazia intrunirii 
comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si 
repartizarea locuintelor sociale din orasul Tirgu Neamt, privind imobilul din str. Cuza 
Voda, nr. 42, anexat, 
 In conformitate cu art. 43, din Legea locuintei nr. 114/1996 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare  si art. 21 din Hotararea Guvernului nr. 1275/2000 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii locuintei nr. 114/1996 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare ordinea de 
prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea locuințelor sociale din orașul Tîrgu 
Neamț, in urma analizarii celor 3 dosare depuse in vederea repartizarii imobilului din str. 
Cuza Voda, nr. 42, conform anexei. 
 
 
    
 Sef Serviciu Investitii  
      si Transporturi,                                                                  Intocmit, 
   ing. Durbaca Sorin                                                       insp. Anton Mirela 

 
 
 

Vizat Serviciu Juridic 
 

 
 
 
 



 
3

 
 
 
Primaria orasului Tirgu Neamt  
Nr.   17.139/06.12.2018                                                           

 
 
 
 
 
 
 

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

solutionarea cererilor si repartizarea locuințelor sociale,  
din orașul Tîrgu Neamț, in urma analizarii celor  

3 dosare depuse in vederea repartizarii  
imobilului din str. Cuza Voda, nr. 42 

 
 
 In conformitate cu art. 43, din Legea locuintei nr. 114/1996 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare  si art. 21 din Hotararea Guvernului nr. 1275/2000 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii locuintei nr. 114/1996 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare ordinea de 
prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea locuințelor sociale din orașul Tîrgu 
Neamț, in urma analizarii celor 3 dosare depuse in vederea repartizarii imobilului din str. 
Cuza Voda, nr. 42, conform anexei. 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 
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            Anexa  

La HCL nr. _____ din __________ 
 
 
 
 

Lista cu ordinea de prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea 
locuințelor sociale, din orașul Tîrgu Neamț, in urma analizarii celor  

3 dosare depuse in vederea repartizarii imobilului  
din str. Cuza Voda, nr. 42 

 
 
 

               Nume si prenume                  Nr. de  
        inregistrare dosar 

           Verdict  
             dosar 

Punctaj 
(puncte) 

Adiaconitei Neculai 14.441/17.10.2018 Admis repartitie       47 
 
Croitoriu Iulian 14.573/18.10.2018 Dosar respins         - 
Mandache Iuliana Claudia 15.012/25.10.2018 Dosar respins         - 

 
 

      


