
 

ROMÂNIA         

JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

ORAŞUL ISACCEA 

 CONSILIUL LOCAL 

 HOTĂRÂREA NR.117  

Privind repartizarea unei locuințe ANL, încetarea valabilității contractului de închiriere 

nr.8130/26.10.2017 având titular pe Savenco Camelia și a contractului de închiriere 

nr.11338/04.10.2016 având titular pe Topîrceanu Maria 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

30.09.2019, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 13  consilieri locali; 

Văzând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.30/20.09.2019 al inițiatorului – 

Primar, Moraru Anastase, raportul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina 

în Construcții,  cererea nr.6968/02.08.2017 a d-nei Chelu Georgiana, cererea nr.9296/26.08.2019 a 

d-nei Savenco Camelia,  referatul Serviciului Economic nr.10342/18.09.2019; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea A.N.L. cu modificările şi completările ulterioare 

- H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.152/1998; 

- H.C.L. nr. 24 din 28.02.2019 privind aprobarea listelor de acces/neacces la locuințele 

ANL, a listei de prioritate pentru acordarea unei locuințe din fondul de investiții ANL, a 

listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANL ; 

- art.19 din Contractul nr. 8130/26.10.2017 

- art.20, pct.1, lit.a din Contractul nr.11338/04.10.2016. 

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

In temeiul art. 139,alin.3 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. Se aprobă încetarea prin denunțare unilaterală a contractului de închiriere nr. 

8130/26.10.2017, încheiat între U.A.T. Isaccea și numita Savenco Camelia, pentru imobilul cu 

destinația locuință – garsonieră, situat în oraș Isaccea, str.Nicolae Grigorescu, nr.5, bl.20, sc.A, 

ap.14.- ANL.  

Art. 2. Se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr. 11338/04.10.2016, încheiat între 

U.A.T. Isaccea și numita Gago-Kahn(fostă Topîrceanu) Maria, pentru imobilul cu destinația locuință 

– apartament cu 2 camere, situat în Blocul A.N.L din  oraș Isaccea, str.Mihai Eminescu, nr.5B, bloc 

20, sc.A, ap.2 , pentru neexecutarea obligațiilor de către chiriaș. 

Art. 3. Se repartizează locuinţa vacantă –  apartament cu 2 camere, situat în Blocul A.N.L. 

din oraşul Isaccea, str.Mihai Eminescu, nr.5B, bloc 20, sc.A, ap.5, et.1, d-nei Chelu Georgiana, 

înscris în ordinea de prioritate aprobată prin H.C.L. nr. 24 din 28.02.2019 la poz.1, cu un punctaj de 

59 puncte. 

Art. 4. Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate 

pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
Nr.voturi necesare(majoritate absolută) 10 

Nr.total voturi exprimate 13 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 13 

Nr.abtineri 0 
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