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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

HOTĂRÂREA nr. 78 din 18.07.2019 

privind aprobarea listei anuale de priorități privind solicitanții care vor avea 

acces la o locuință A.N.L. destinată închirierii, în limita fondului disponibil pentru 

anul 2019 

 

Consiliul Local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi,  

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

Având în vedere:  

- prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

Locuințe; 

- prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe;  

- prevederile art. 129 alin. 2 lit. d) și alin. 7 lit. q) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

Luând în considerare:  

- Dispoziția nr. 190/15.05.2019 privind desemnarea comisiei de repartizare în regim 

de închiriere a apartamentului nr. 5 situat în strada Măicuța, bl. 74ANL, sc. B, et. 1, 

oraș Târgu Frumos, jud. Iași; 

- Procesul – verbal al comisiei sociale prin care s-a stabilit, în urma recalculării 

punctajului, accesul la o locuință construită din fondurile A.N.L. în limita fondului 

disponibil pentru anul 2019, înregistrat cu nr. 37207/14.06.2019; 

- Lista anuală de priorități privind solicitanții care vor avea acces la o locuință ANL 

destinată închirierii în limita fondului disponibil la data de 14.06.2019; 

- Anunțul nr. 37334/14.06.2019 privind întocmirea Listei anuale de priorități privind 

solicitanții care vor avea acces la o locuință ANL destinată închirierii în limita 

fondului disponibil la data de 14.06.2019 și privind posibilitatea formulării de 

contestații cu privire la modul de recalculare a punctajelor;  

- Procesul – verbal nr. 37334/14.06.2019 de afișare la avizierul primăriei și pe pagina 

de internet a primăriei a Listei anuale de priorități privind solicitanții care vor avea 

acces la o locuință ANL destinată închirierii în limita fondului disponibil la data de 

14.06.2019; 
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- faptul că nu s-au înregistrat contestații cu privire la lista de priorități din 

14.06.2019; 

Ținând seama de: 

- Expunerea de motive nr. 39770/11.07.2019; 

- Proiectul de hotărâre nr. 39771/11.07.2019; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului înregistrat cu nr. 39772/11.07.2019; 

- Avizul emis de Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familie, muncă și 

protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al 

Orașului Târgu Frumos înregistrat cu nr. 40447/18.07.2019; 

- Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos 

nr. 40483/19.07.2019; 

În temeiul art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1 - Se aprobă lista anuală de priorități privind solicitanții care vor avea acces la 

o locuință A.N.L. destinată închirierii, în limita fondului disponibil pentru anul 2019, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 - Secretarul general al Oraşului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre 

Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi, Primarului Oraşului Târgu Frumos, Serviciului 

economic, Compartimentului Administrarea Patrimoniului, Comisiei sociale şi o va aduce 

la cunoştinţă publică prin afişare şi/sau pe pagina de internet www.primariatgfrumos.ro 

şi/sau în presă. 

 

  Președinte de ședință,           Contrasemnează pentru legalitate, 

        Consilier local                                         Secretar general,  

                  Costel Colotin                                 Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 18.07.2019, cu un 

număr de 14 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 14 consilieri 

locali prezenți la ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 

http://www.primariatgfrumos.ro/
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 78/18.07.2019 

 

LISTA ANUALĂ DE PRIORITĂȚI PRIVIND SOLICITANȚII CARE VOR 

AVEA ACCES LA O LOCUINȚĂ ANL DESTINATĂ ÎNCHIRIERII ÎN LIMITA 

FONDULUI DISPONIBIL PENTRU ANUL 2019 

 

 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele 

Data depunerii 

cererii 
Punctaj 

1. PAP LĂCRĂMIOARA – IONELA 09.04.2008 98 

2. BLAJ (STAN)  MARIA MANUELA 06.03.2009 80 

3. MITOCARU ANDREI CĂTĂLIN 20.05.2009 80 

4. BĂETU ELENA ROXANA 05.01.2009 77 

5. CLANETARIU FLORIN 22.10.2009 74 

6. COBZARU CRINA MIRELA 26.01.2009 46 

7. PÎNZARU CIPRIAN 29.12.2008 45 

8. FLOREA ADRIAN 19.06.2009 43 

9. PASCARIU LOREDANA 24.09.2009 41 

10. STOICA ALINA 20.08.2008 38 

 

 

 

  Președinte de ședință,           Contrasemnează pentru legalitate, 

        Consilier local                                         Secretar general,  

                  Costel Colotin                                 Spulber Felicia – Elena  

 

 


