
 R O M Â N I A 
 JUDEŢUL  CONSTANŢA   
MUNICIPIUL MEDGIDIA 
     CONSILIUL  LOCAL 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL 

din municipiul Medgidia, județul Constanța 

Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, 
strada Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară 
convocată în data de 28 iunie 2022, 

Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. 142/16.06.2022 și inițiativa exprimată în referatul

de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 19376/16.06.2022;
- raportul de specialitate al D.G.D.P.P., înregistrat sub nr. 7319/14.06.2022;
- H.C.L. nr. 36/28.02.2022 privind aprobarea listei de priorități pentru

repartizarea locuințelor ANL pentru anul 2022;
- referatul Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind

repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în municipiul
Medgidia, înregistrat sub nr. 19368/16.06.2022;

- prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru
Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările și
completările ulterioare;

- prevederile H.G. nr. 304/2017 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și
completările ulterioare; Avizul Comisiei pentru probleme de dezvoltare
economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și
privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură(Comisia A) și cel
alComisiei pentru probleme de învățământ, sănătate și familie, muncă și
protecție socială, activități social – culturale și culte(Comisia D);

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 19510/17.06.2022, al
compartimentului relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;



În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), coroborate cu cele ale 
alin. (6) lit. b) și alin. (7) lit. q), ale art. 362 alin. (1), precum și ale art. 196 alin. (1) 
lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1 – Se aprobă repartizarea unității locative nr. 16, situată în municipiul 
Medgidia, str. Industriei, nr. 11, bl. MS5, sc. A, et. 3, județul Constanța, domnului 
TURCAN ANDREI-DANIEL, aflat la poziția nr. 3 în Lista de priorități pentru locuințe 
ANL pe anul 2022, începând cu data de 01.07.2022.  

Art. 2 – Se aprobă repartizarea unității locative nr. 21, situată în municipiul 
Medgidia, str. Industriei, nr. 11, bl. MS5, sc. B, parter, județul Constanța, doamnei 
ȘERBĂNESCU ADELINA, aflată la poziția nr. 4 în Lista de priorități pentru locuințe 
ANL pe anul 2022, începând cu data de 01.07.2022.  

Art. 3 – Se mandatează primarul municipiului Medgidia, domnul Valentin 
VRABIE, să semneze contractul de închiriere. 

Art. 4 – Chiria pentru unitatea locativă repartizată se va percepe conform 
actelor normative adoptate la nivel local, coroborate cu actele normative în materie. 

Art. 5 – Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează 
aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. 

Art. 6 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului 
Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului 
Medgidia și D.G.D.P.P., în vederea ducerii la îndeplinire, precum și compartimentului 
informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial 
Local. 

    Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18 voturi pentru din totalul de 18 
consilieri prezenţi la ședință și 19 consilieri în funcție. 

Red. în 6 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. 

dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. D.G.D.P.P., 1 ex. Compartiment Informatică. 

NR. 131    MEDGIDIA, 28 iunie 2022 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 ……………………… 
Samir  MENAN 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 ……………………… 
Melania  SOLOMON 


