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PRIMĂRIA ORAȘULUI TÂRGU NEAMȚ                                        APROB, 
Serviciul Investiții și Transporturi                                                       PRIMAR, 
Nr.   675/16.01.2019                      HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate in  

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

18 dosare depuse in vederea repartizarii  
a 9 ap. cu 1 cam. 

 

 Tinand cont de procesul–verbal nr. 596/15.01.2019, incheiat cu ocazia intrunirii 

comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si 

repartizarea locuintelor pentru tineri din orasul Tirgu Neamt, privind repartizarea a 9 ap. 

cu 1 cam., anexat, 

  

 In conformitate cu art. 15, alin. (2) din Norme metodologice din 27 septembrie 2001 

pentru 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 18 dosare depuse in vederea 

repartizarii a 9 ap. cu 1 cam., conform anexei. 

 

 

    
 Sef Serviciu Investitii  
      si Transporturi,                                                                  Intocmit, 
   ing. Durbaca Sorin                                                       insp. Anton Mirela 

 
 
 

Vizat Serviciu Juridic 
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PRIMĂRIA ORAȘULUI TÂRGU NEAMȚ  
Nr.   677/16.01.2019                                                           

 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea Listei cu ordiniea de prioritate in  

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

18 dosare depuse in vederea repartizarii  
a 9 ap. cu 1 cam. 

 

 

 In conformitate cu art. 15, alin. (2) din Norme metodologice din 27 septembrie 2001 

pentru 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 18 dosare depuse in vederea 

repartizarii a 9 ap. cu 1 cam., conform anexei. 

 
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU NEAMȚ 
 

PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate in solutionarea  

cererilor si repartizarea locuințelor pentru tineri, din orașul  
Tîrgu Neamț, in urma analizarii celor 18 dosare depuse  

in vederea repartizarii a 9 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. 596/15.01.2019, 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 

inregistrata cu nr. 677/16.01.2019 si Raportul de specialitate ale Serviciului Investitii si 

Transporturi, inregistrat cu nr. 675/16.01.2019; 

         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 Lista cu ordinea de prioritate in solutionarea cererilor si 

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

analizarii celor 18 dosare depuse in vederea repartizarii a 9 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 Vasilică 
 

            Avizat legalitate,  
                         Secretar oras, 

                                                                                              c.j. Sabin Isabela 
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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 18 dosare  
depuse in vederea repartizarii a 9 ap. cu 1 cam. 

 
 

 
          Nume si prenume             Nr. de  

  inregistrare dosar 
        Verdict  
          dosar 

         Punctaj 
         (puncte) 

Florean Ionut 15.409/31.10.2018 Admis repartitie                95 
Ichim Marius Iustinian 15.444/01.11.2018 Admis repartitie                92 
Oglinzanu Ana Maria 15.507/02.11.2018 Admis repartitie                83 
Zugravu Tincuta 15.593/02.11.2018 Admis repartitie                66 
Manole Daniel Valentin 15.503/02.11.2018 Admis repartitie                63 
Maistru Mihail Marius 15.501/02.11.2018 Admis repartitie                61 
Alexa Oana Georgiana  15.471/01.11.2018 Admis repartitie                60 
Brostic Irina 15.460/01.11.2018 Admis repartitie                55 
Teleuca Ionut 15.368/31.10.2018 Admis repartitie                55 
 
Ciucanu Ionela 15.472/01.11.2018 Dosar admis                 53 
Barbu Claudia Ioana 15.468/01.11.2018 Dosar admis                51 
Stan Valentin 15.469/01.11.2018 Dosar admis                49 
Ungureanu Cristian C-tin 15.484/01.11.2018 Dosar admis                48 
Mandache Alis Steluta 15.523/02.11.2018 Dosar admis                48 
Covasa Ciprian Stefan 15.478/01.11.2018 Dosar admis                38 
 
Cosa Manuela 15.477/01.11.2018 Dosar respins   Dosar incomplet 
Chirila Carmen 15.479/01.11.2018 Dosar respins   Dosar incomplet 
 
Zugravu D-tru Valentin 15.504/02.11.2018 Dosar retras                  - 

 
      


