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HOTĂRÂREA NR.37 
privind aprobarea  listei de repartizare a locuințelor VACANTE pentru tineri în regim de închiriere 

construite prin ANL 
 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.03.2020, 

legal constituită, fiind prezenţi un număr de 14 consilieri locali(2 consilieri locali prezenți în sală, 12 

consilieri locali prezenți pe aplicația online de videoconferință); 

  Luând în dezbatere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare ale inițiatorului - Primarul orașului 

Isaccea nr.30/18.03.2020, raportul de specialitate nr.3464/18.03.2020 al Compartimentului Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții, avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 3; 

In conformitate cu prevederile : 

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

-  H.G. nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998 privind 

înfiinţarea A.N.L., cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare. 

- H.C.L. nr.19/27.02.2017 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile 

de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, a 

modelului contractului de inchiriere, procesului – verbal de predare – preluare, a listelor de 

acces/neacces la locuințele ANL, a listei privind ordinea de prioritate și a procesului verbal al 

Comisiei sociale din data de 21.02.2019 

- H.C.L. nr.22/27.02.2020 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 și a procesului verbal al 

Comisiei sociale din data 18.02.2020  
In temeiul art. 139 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 
HOTARAŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă lista de repartizare a locuințelor  VACANTE pentru tineri în regim de închiriere 

construite prin ANL, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 

 

Art.2.   (1)Solicitanții nemulțumiți pot depune contestație în termen de 7 zile de la afişarea listelor .  

(2)Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii. 

 

Art.3.  Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate pentru 

ducerea la indeplinire a prevederilor sale, Instituției Prefectului Județului Tulcea  și o va aduce la cunoştinţa 

publică prin afişare la sediul instituției și publicare pe site-ul propriu Primăriei Orașului Isaccea 

www.isaccea.ro – Monitorul Oficial.  

 
Nr.voturi necesare(majoritate simplă) 8 

Nr.total voturi exprimate 14 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 14 

Nr.abtineri 0 
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Anexa nr.1 la HCL NR.37/30.03.2020 

 
I. L I S T A  S O L I C I T A N Ţ I L O R 

care au acces la locuinţă ( prin îndeplinirea prevederilor pct. A din 

criteriile – cadru conform legii ) 

 

Nr. 

crt. 

Numere și  

Prenumele 

Adresa 

Nr. dosar Punctaj 

realizat 

Locuință ANL 

propusă pentru 

repartiție 

 
1. Vasile Mihaela  

Str. Dimitrie Bolintineanu , 

nr. 5 

11771/21.10.2019 53 puncte  locuință cu o cameră – 

garsonieră , situată în 

str. Nicolae Grigorescu , 

nr.5 , bl.20, sc.A, et.2, 

ap.13 

2. Smău Andreea Mihaela  

Str. Dorobanților , nr.28  

6469/06.06.2019  52 puncte  locuință cu o cameră – 

garsonieră , situată în 

str. Nicolae Grigorescu , 

nr.5 , bl.20, sc.A, et. 2, 

ap.14 

 

3. Chelu Aurelia Alina  

Str. Dimitrie Bolintineanu , 

nr. 28  

10047/15.10.2018 48 puncte  locuință cu o cameră – 

garsonieră , situată în 

str. Nicolae Grigorescu , 

nr.5 , bl.20, sc.A, et.3, 

ap.17 

 

4. Moraru Robert  

Str. Victoriei , nr. 84 

9177/22.08.2019 43 puncte  locuință cu o cameră – 

garsonieră , situată în 

str. Mihai Eminescu , 

nr.5B, bl.20, sc.B, 

parter, ap.3  
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