
HOTĂRÂREA NR. 30 
Pentru aprobarea propunerilor privind criteriile în vederea stabilirii ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate 

închirierii construite prin  Agenţia Naţională de Locuinţe 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2019. 

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea propunerilor privind criteriile în vederea 
stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru 
tineri, destinate închirierii construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, proiect din inițiativa 
viceprimarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea, doamna Luca 
Andaluzia, înregistrată sub nr. 35.774/12.12.2018 şi raportul prezentat de Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu nr. 16.506/ 12.12.2018; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii  nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art.10, art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit. b), alin. (9) și art.123 alin.(1) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1), (3), (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

     Art. 1 (1) Se aprobă propunerea privind criteriile în vederea stabilirii ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii 
construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
               (2) Forma finală a criteriilor propuse la art. 1 se adoptă după primirea avizului favorabil al 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
 Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul municipiului 
Tulcea şi Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 
      Art. 3 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 
prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi.  
 
 

 
 

          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                     CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            LUCA Andaluzia 

 
 



 
 



 
 



 

 


