
HOTARAREA NR. 19 
pentru modificarea si completarea art.1 din HCL nr. 45/2004 privind aprobarea 

criteriilor de prioritate si componenta comisiei sociale de repartizare a locuintelor 
construite pentru tineri si alte categorii sociale 

 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, intrunit în sedinta extraordinara din data 

de 13 august 2012; 
Examinand proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea art.1 din HCL 

nr. 45/2004 -  privind aprobarea criteriilor de prioritate si componenta comisiei sociale 
de repartizare a locuintelor construite pentru tineri si alte categorii sociale, proiect din 
iniţiativa Primarului; 

Luand în discutie raportul prezentat de Directia de Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu, inregistrat sub nr. G 5739/03.08.2012; 

Având în vedere prevederile  : 
- Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu 

modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 aprobate prin HG 962/2001, modificata si 
completata prin HG  816/2005 ; 

-  Legii locuintei nr. 114/1996 – cu modificarile si completarile ulterioare ; 
- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1275/2000 – pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de punere in aplicare a Legii locuintei nr. 114/1996;  
- HCL nr. 45/2004 -  privind aprobarea criteriilor de prioritate si componenta 

comisiei sociale de repartizare a locuintelor construite pentru tineri si alte categorii 
sociale ; 

În conformitate cu dispozitiile art.10, art.36, al.(2), lit.c) şi art.123 din Legea 
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

În temeiul art.45, al.(1) si (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica 
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 – Se modifica si se completeaza art. 1 din HCL  nr. 45/2004 privind 
aprobarea criteriilor de prioritate si componenta comisiei sociale de repartizare a 
locuintelor construite pentru tineri si alte categorii sociale, care va avea urmatorul 
cuprins : 

“Art.1- (1) Se aproba componenta comisiei sociale pentru repartizarea locuintelor 
construite pentru tineri si alte categorii sociale, dupa cum urmeaza : 

 
PRESEDINTE :   –  Hogea Constantin – Primarul Municipiului Tulcea 
MEMBRII :  –   Brudiu Maria – Secretar al Municipiului Tulcea 
                              - Chistrugă Corneliu Petre- Consilier local 

–   Ampleev Andrian –Consilier Local 
–   Iordache Marcel – Consilier Local 
–  Anton Valeriu –Consilier Local 
–  Frandes Claudia – Consilier Local 



–  Pavel Viorica – Consilier Local 
– Pohariu Daniel Iulian – Director General D.I.A.P. Tulcea 
– Zibileanu Stefana – Director D.A.P.S. Tulcea 
– Marianciuc Mariana- Agentia Nationala pentru Locuinte –       

Oficiul  Teritorial Tulcea 
SECRETAR :  –  Stefan Daniela – sef  Birou Fond Locativ  
 

(2) Secretarul comisiei nu are drept de vot”. 
 
Art.2 –  Celelalte prevederi ale HCL 45/2004 - privind aprobarea criteriilor de 

prioritate si componenta comisiei sociale de repartizare a locuintelor construite pentru 
tineri si alte categorii sociale raman neschimbate . 

Art.3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.4- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari  
autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
                                                                                                   
 

 
                                                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                                                             CONSILIER, 
          CONTRASEMNEAZĂ 
                  SECRETAR,                                                                GAFAR Cantimir 
         Jr. BRUDIU Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


