
       
        

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCĂU 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea listei de repartizare  

a apartamentelor disponibile din Blocul ANL Crivaia 
 
Consiliul local al comunei Tarcău, judeţul Neamţ; 
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii nr. 962 din 27 septembrie 2001, 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, 
republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Urmare a existenţei unui apartamente disponibil în Blocul ANL Crivaia; 
Având în vedere faptul că lista de priorităţi pentru repartizarea unei locuinţe în închiriere în cadrul 

nu a mai fost actualizată; 
Văzând expunerea de motive nr. 9,736/20.12.2016 a viceprimarului comunei, proiectul de hotărâre 

anexat şi procesul verbal nr. 9.679/19.12.2016 a comisiei sociale de analiză a cererilor de atribuire a unor 
apartamente prin care se arată există înregistrată o singură cerere de atribuire în închiriere a unui apartament 
în blocul ANL care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;  

Ţinând cont de prevederile art. 15 alin. 9 lit. „b” din H.G. nr. 962/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local: 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (9) şi ale art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale              

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
Art. 1 Aprobă lista de repartizare a apartamentelor din Blocul A.N.L. Crivaia destinate închirierii 

prevăzută în anexă.  
Art. 2 (1) Lista de repartizare, prevăzută în anexă, poate fi contestată în termen de 7 zile, de la 

afişarea acesteia la sediul instituţiei; 
 (2) Contestaţiile depuse se vor înregistra în registrul general de intrare-ieşire al primăriei şi 

vor fi soluţionate de către primarul comunei în termen de 15 zile. 
Art. 3  Repartizarea efectivă a apartamentului se va realiza de către primarul comunei Tarcău, care 

va înmâna o repartiţie - conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 şi va semna în numele 
administratorului contractul de închiriere. 

Art. 4 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului comunei şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, autorităţilor şi 
persoanelor interesate, aducând-o la cunoştinţă publică prin afişaj la sediul primăriei. 

 
Preşedinte de şedinţă, 
MIRCEA MĂCIUCĂ  

      
 

Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                   secretar comună Gheorghe Juncu 
 
 
Nr. 70 din 21 decembrie 2016 
 

Număr consilieri locali în funcţie  13 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Tarcău  
cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri prezenţi 
 



 

ROMÂNIA                            Anexa 1 
JUDEŢUL NEAMŢ                       la Hotărârea nr. 70 din 21.12.2016 
COMUNA TARCĂU     
CONSILIUL LOCAL     

      

LISTA DE REPARTIZARE A APARTAMENTELOR DISPONIBILE 
ÎN BLOCUL ANL CU 18 APARTAMENTE DESTINATE ÎNCHIRIERII  

      

Nr. 
crt. Nume si prenume solicitant 

Nr. 
dosar/ 
cerere 

Data depunerii 
cererii 

Punctaj 
total 

obţinut 
Observaţii 

1 ANTAL MIHAI-ALEXANDRU 9679 19.12.2016 34 2 CAMERE 

 
 
 
 

  Anexa 2 
                          la Hotărârea nr. 70 din 21.12.2016 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA TARCĂU 

CONSILIUL LOCAL/PRIMĂRIA 

 
 

R E P A R T I Ţ I E 
 
 
 În baza Hotărârii nr. _______________ a Consiliului local al comunei 

Tarcău s-a repartizat cu titlu de închiriere un apartament cu _____ camere în situat 

Blocul A.N.L. din punctul Crivaia, localitatea Tarcău, judeţul Neamţ, 

doamnei/domnului  _________________________________, respectiv apartamentul 

nr. ___ amplasat la Parter/Etaj__, scara ____ cu o suprafaţă de _______ mp. 

 Prezenta repartiţie constituie actul justificativ de bază pentru încheierea 

contractului de închiriere a apartamentului. 
 
 

Primarul comunei Tarcău, 
Iulian Găină 


	R E P A R T I Ţ I E

