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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 27 

 

pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 45/29.07.2004 privind aprobarea criteriilor de prioritate și componenței 

comisiei sociale de repartizare a locuintețor construite pentru tineri și alte categorii 

sociale 
 

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

28 ianuarie 2021, legal constituită; 

 Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 45/29.07.2004 privind aprobarea criteriilor de prioritate și 

componenței comisiei sociale de repartizare a locuintețor construite pentru tineri și alte categorii 

sociale, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 

2035/18.01.2021 şi raportul nr. 1268/18.01.2021 al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 21 din Normele Metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 14 alin. (2) – (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 45/29.07.2004 privind aprobarea 

criteriilor de prioritate şi componenței comisiei sociale de repartizare a locuințelor construite pentru 

tineri și alte categorii sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi d) şi  alin. (8) lit. b) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În baza dispozițiilor art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1) lit. a), art. 197, alin. 

(4) şi art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

                                           

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art. 1 Se modifică şi se completează art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 45/29.07.2004 privind aprobarea criteriilor de prioritate şi componenţa comisiei sociale de 

repartizare a locuinţelor construite pentru tineri şi alte categorii sociale, cu modificările și completările 

ulterioare, care va avea următorul cuprins: 

,, Art 1 (1) Se aprobă componența comisiei sociale pentru repartizarea locuințelor construite 

pentru tineri și alte categorii sociale, după cum urmează: 
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PREȘEDINTE : Șinghi George, Viceprimar al Municipiului Tulcea; 

MEMBRI :  Haliț Tatiana, Consilier Local; 

           Vizauer Lavinia, Consilier Local; 

            Luca Andaluzia, Consilier Local; 

            Mocanu Laurențiu, Consilier Local; 

            Frandeș Claudia-Alina, Consilier Local; 

            Pavel Viorica, Consilier Local; 

            Vasilescu Bogdan, Consilier Cabinet Consilieri Primar; 

            Stan Ionel, Consilier Cabinet Consilieri Primar; 

            Iusuf Leventh, Director Direcția Administrație Public Locală; 

            Zibileanu Ștefana, Director Direcția de Asistență și Protecție Socială;  

            Gaidanut Raluca, Șef Serviciu ServiciulAchiziții Publice;  

SECRETAR: Ștefan Daniela, Șef Birou Biroul Închirieri, Vânzări, Rate, Locuințe Fond Locativ.                                                       
(2) Secretarul comisiei nu are drept de vot.’’ 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

45/29.07.2004 privind aprobarea criteriilor de prioritate şi componenței comisiei sociale de repartizare 

a locuințelor construite pentru tineri și alte categorii sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

rămân neschimbate. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarâri 

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, 

     p.SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                              Claudia-Alina FRANDEȘ 
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