ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
ORAŞUL ISACCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.22
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 de 18.02.2020
Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 27.02.2020,
legal constituită, fiind prezenţi un număr de 13 consilieri locali;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al inițiatorului - Primarul orașului
Isaccea nr.23/20.02.2020, procesul verbal al Comisiei sociale nr.1793/18.02.2020, raportul de specialitate
nr.2212/20.02.2020 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții,
avizele comisiilor de specialitate;
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
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 procesul verbal nr.1793/18.02.2020 al comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse
conform Legii nr.152/1998, conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă lista solicitanților care au acces la locuință, conform anexei nr.2, parte integrantă din
prezenta hotărâre;
Art.3. Se aprobă lista solicitanților care nu au acces la locuință, conform anexei nr.3, parte integrantă
din prezenta hotărâre;
Art.4. Se aprobă Lista privind ordinea de prioritate a cererilor cu drept de acces la locuințe ANL,
întocmită în funcție de punctajul în ordine crescătoare stabilit cu respectarea prevedrilor Legii nr.152/1998,
actualizată, conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. (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.6. Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate pentru
ducerea la indeplinire a prevederilor sale şi va afişa aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre prin afişare
şi prin publicarea acesteia pe pagina de internet: www.isaccea.ro.
Nr.voturi necesare(majoritate simplă)
Nr.total voturi exprimate
Nr.voturi impotriva
Nr.voturi pentru
Nr.abtineri
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8
13
0
13
0
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Anexa nr.2 la H.C.L. NR.22/27.02.2020
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.

NUMELE
PRENUMELE

ȘI

1
1.

2
Vasile Mihaela

3
Isaccea , Str. D.
Bolintineanu , nr. 5

2.

Păunoiu Irina

Isaccea
,
fără
domiciliu stabil

844/ 23.01.2019

3.

Paraschiv Daniela Dumitrița

Isaccea, str. Cloșca
, nr., 79

9933/10.09.2019

4.

Dobrin Elena

Isaccea, str. Vlad
Țepeș , nr.12

3780/ 02.04.2019

5.

Climov Cătălin – Marian

Isaccea, str. Vidin ,
nr.1, bl.60 , parter

10971/
02.10.2019

ADRESA
NR

DOSAR/CERE
RE
DATA
DEPUNERII
CERERII
4
11771/
21.10.2019

OBSERVAȚII

5
-tolerată în spațiu de părinți;
-loc de muncă în orașul
Isaccea ;
- varsta : 30 ani ;
- căsătorită ;
- un copil in intreținere
-cerere cu vechime pânăla 1
an ;
- studii profesionale ;
-venit din salarii mai mic
decât
salariul minim pe
economie
-tolerată în spațiu ;
- necăsătorită ;
- fără loc de muncă în orașul
Isaccea ;
- vârsta : 20 ani
- fără copii ;
- studii medii ;
-tolerată în spațiu ;
- necăsătorită ;
-loc de muncă în orașul
Isaccea ;
- vârsta : 27 ani
- 1 copil în întreținere (cu
handicap grav);
- studii - 4 clase, ;
- venit din salarii mai mic
decât salariul minim pe
economie
- tolerată în spațiu ;
- necăsătorită ;
-loc de muncă în orașul
Isaccea ;
- vârsta : 30 ani
- nu are copii în întreținere ;
- studii superioare
- venit din salarii între
salariul minim pe economie
și salariul mediu net pe
economie
- tolerat în spațiu ;
- căsătorită ;
-un copil în întreținere
-loc de muncă în orașul
Isaccea ;
- vârsta : 28 ani
-studii
cu
pregătire
profesională
- venit din salarii între
salariul minim pe economie
și salariul mediu net pe
economie

6.

Chelu Aurelia Alina

Isaccea,
str.
D.Bolintineanu,
nr. 28

10047/
15.10.2018

- tolerată în spațiu ;
- necăsătorită ;
- loc de muncă în orașul
Isaccea ;
- vârsta : 29 ani
-studii medii cu pregătire
profesională
- venit din salarii mai mic
decât salariul minim pe
economie

7.

Smău (fostă
Sarharoski)
Andreea Mihaela

Isaccea,
str.
Dorobanților , nr.
28

6469/ 06.06.2019

8.

Moraru Robert –Florin

Isaccea,
str.
Victorie , nr.84

9177/ 22.08.2019

- tolerată în spațiu ;
- divorțată ;
- loc de muncă în orașul
Isaccea ;
- vârsta : 26 ani
-studii medii cu pregătire
profesională
- venit din salarii mai mic
decât salariul minim pe
economie
- tolerat în spațiu ;
- căsătorit ;
- fără copii in intretinere ;
- loc de muncă în orașul
Isaccea ;
- vârsta : 26 ani;
-studii medii cu pregătire
profesională
- venit din salarii mai mic
decât salariul minim pe
economie

9.

Mocanu ( fostă Paraschiv )
Liliana

Isaccea
,
str.
T.Vladimirescu, nr.
45

1631/ 11.02.2019
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- tolerată în spațiu ;
- căsătorită ;
- un copil in intretinere
- loc de muncă în orașul
Isaccea ;
- vârsta : 27 ani;
-studii medii cu pregătire
profesională
- venit din salarii mai mic
decât salariul minim pe
economie
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Anexa nr.3 la H.C.L. NR.22/27.02.2020

II. L I S T A S O L I C I T A N Ţ I L O R
care nu au acces la locuinţă ( prin neîndeplinirea prevederilor pct. A din
criteriile –conform legii )

NR.
CRT.
1
1.

NUMELE ȘI
PRENUMELE

ADRESA
NR

2
Păunoiu Irina

3
Isaccea
,
domiciliu stabil
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fără

DOSAR/CERERE
DATA DEPUNERII
CERERII
4
844/23.01.2019

OBSERVAȚII

5
fără loc de muncă în
orașul Isaccea

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
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Anexa nr.4 la H.C.L. NR.22/27.02.2020

III. LISTA DE PRIORITATE
pentru acordarea unei locuințe din fondul de investiții A.N.L.
OBSERVAȚII

4
61 puncte

DOSAR
DATA
DEPUNERII
CERERII
5
1631/ 11.02.2019

Isaccea , str. D.
Bolintineanu

53 puncte

11771/21.10.2019

A solicitat 1 camera

Smău
(fostă
Sarharoski)
Andreea Mihaela

Isaccea , str.
Dorobanților,
nr. 28

52 puncte

6469/ 06.06.2019

A solicitat 1 sau 2 camere

4.

Climov Cătălin –
Marian

Isaccea,
str.
Vidin , nr.1,
bl.60 , parter

52 puncte

10971/
02.10.2019

A solicitat 2 -3 camere

5.

Chelu
Alina

Isaccea,
str.
D.Bolintineanu,
nr. 28

48 puncte

10047/
15.10.2018

A solicitat 1 cameră

6.

Moraru Robert

Isaccea,
str.
Victoriei , nr. 84

43 puncte

9177/
22.08.2019

A solicitat 1-2 camere

7.

Paraschiv Daniela
Dumitrița

Isaccea,
str.
Cloșca, nr., 79

43 puncte

9933/
10.09.2019

A solicitat 2 camere

8.

Dobrin Elena

Isaccea,
str.
Vlad Țepeș ,
nr.12

41 puncte

3780/
02.04.2019

A solicitat 1 cameră

NR.
CRT.

NUMELE
ȘI
PRENUMELE

ADRESA

PUNCTAJ

1
1.

2
Mocanu
(fostă
Paraschiv ) Liliana

3
Isaccea , str.
T.Vladimirescu,
nr. 45

2.

Vasile Mihaela

3.

Aurelia
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7
Nu a specificat nr. de camere
dorit
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