
         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     
   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL      

    

 

HOTĂRÂREA NR. 23 

 
privind aprobarea Procesului verbal al Comisiei sociale nr.2138/17.02.2022, a listelor  privind 

solicitanţii cu acces/neacces  la locuinţele ANL şi lista privind ordinea de prioritate a solicitanţilor cu 

drept de acces la locuinţele ANL  

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 28.02.2022, 

legal constituită, fiind prezenţi un număr de 15 consilieri locali; 

 

  Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Isaccea ,  referatul de aprobare al 

inițiatorului - Primarul orașului Isaccea nr.22/18.02.2022, procesul verbal al Comisiei sociale 

nr.2138/17.02.2022 şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 

 

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 17.02.2022 ; 

 
In temeiul art. 139 și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 

 

 

Art.1. Se aprobă Procesul  - verbal nr.2138/17.02.2022 al Comisiei sociale de analiză a dosarelor 

depuse în baza  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 prevederilor Legii nr.152/1998, 

actualizată, conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

Art.5. Solicitanții nemulțumiți pot depune contestație în termen de 7 zile de la afişarea listelor ,  

soluţionarea contestaţiilor asigurându-se 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 aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre prin afişare şi 

prin publicarea acesteia pe pagina de internet: www.isaccea.ro – Secțiunea Monitorul Oficial. 

 

 
Nr.voturi necesare(majoritate simplă) 8 

Nr.total voturi exprimate 15 

Nr.voturi impotriva - 

Nr.voturi pentru 15 

Nr.abtineri - 
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http://www.isaccea.ro/


                                                                                        Anexa nr.2 la H.C.L. NR.  23/28.02.2022 

 
 

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 ȘI  

PRENUMELE 

TITULARULUI  

 

ADRESA DE 

DOMICILIU 

 

DOSAR/ 

CERERE/ 

DATA 

DEPUNERII 

CERERII 

 

OBSERVAȚII 

 

1 2 3 4 5 

1. Paraschiv Daniela 

Dumitrița   

Isaccea, jud. Tulcea, 

str. Cloșca, nr. 79  

9933 din 

10.09.2019 

- tolerată în spațiu de părinți – 

Chelu Ionel; 

- necăsătorită; 

- loc de muncă în orașul Isaccea – 
Primăria Isaccea; 

- vârsta: 29 ani; 

- cerere cu  vechime mai mare  de 

doi ani;  

- 1  copil cu handicap grav; 

- studii 4 clase; 

- venituri din salarii + alocatie 

copil. 

 

2. Mișcalencu Raul 

Emanuel  

Isaccea, jud. Tulcea , 

str. Vișinului , nr.1 

973 din 

28.01.2020 

- tolerat în spațiu de părinți – 

Mișcalencu Denis; 

- necăsătorit; 
- loc de muncă în orașul Isaccea - 

SC Avangard Festin SRL; 

- cerere cu vechime mai mare de 

doi ani;  

- vârsta:21 ani; 

- studii liceale fără diplomă de 

bacalaureat; 

- venit din salariu 

3. Holostenco Cristina 

Alexandra   

Isaccea, str. Crinului, 

nr. 2, bl. 85, sc. B, et. 

2,  ap.8 

3219 din 

12.03.2020 

- tolerată în spațiu de Jugănaru 

Nicoleta; 

- necăsătorită; 

- loc de muncă în orașul Isaccea–
SC Tibisav SRL; 

- vârsta: 20 ani;  

- nu are  copii în întreținere; 

 - studii liceale cu diplomă de 

bacalaureat;   

- venit din salariu     

4. Iordache Viorica  Isaccea, jud. Tulcea,  

str.Traian, nr.17  

7954 din 

28.07.2020 

- tolerat în spațiu de Haralambie 

Vetuța; 

- necăsătorită; 

- un copil în întreținere  
- loc de muncă în orașul Isaccea – 

SC Mar-Ina Prod Prest SRL; 

- vârsta : 31 ani;  

- studii cu pregătire profesională;   

 - venit din salariu+ alocatie copil     



5. Bucioc Luminita Isaccea, jud. 

Tulcea,str. Cuza 

Voda, nr. 30 

63 din 

05.01.2021 

- tolerat în spațiu de Pavel 

Nicoleta; 

- necăsătorită; 

- un copil în întreținere  

- loc de muncă în orașul Isaccea–

Liceul Teoretic  „Constantin 

Bratescu”; 

- vârsta: 34 ani;  
- studii superioare;   

 - venit din salariu+ alocatie copil     

6. Hartas Vlad Isaccea, jud. Tulcea, 

str. Vidin, nr. 1, bl. 

60, sc. A, ap. 55 

1756 din 

15.02.2021 

- tolerat în spațiu de Neculai 

Carmen Mariana; 

- necăsătorit; 

- loc de muncă în orașul Isaccea – 

DRDP Constanta – ACI Isaccea; 

- cerere cu vechime mai mare de 

doi ani;  

- vârsta: 36 ani; 

- studii superioare; 

- venit din salariu 

7. Dima Simona-Mihaela Isaccea, jud. Tulcea, 

str. Nicolae Balcescu, 

nr. 10 

4372 din 

16.04.2021 

- tolerată în spațiu de parinti – 

Dima Toader; 

- necăsătorită; 

- loc de muncă în orașul Isaccea–

Cooperativa de Consum Isaccea; 

- vârsta: 20 ani;  

- nu are  copii în întreținere; 

 - studii liceale cu diplomă de 

bacalaureat;   

- venit din salariu     

8. Mitrofan Florin Isaccea, str. Traian, 

nr. 22 

4985 din 

06.05.2021 

- tolerat în spațiu de părinți – 

Mitrofan Constantin; 
- căsătorit cu doi copii; 

- loc de muncă în orașul Isaccea – 

SC Dunapref Cariere SRL; 

- cerere cu vechime mai mica de 

un an;  

- vârsta: 31 ani; 

- studii cu pregatire profesionala; 

- venit din salariu + alocatie copii 

9. Târhoacă Ionică Isaccea, str. Crinului, 

bl. 85, sc. D, ap. 11 

11518 din 

11.10.2021 

- chirias cu contract de inchiriere 

nr. 1/01.10.2019, incheiat cu 

Tarhoaca Nicolae; 

- necăsătorit; 
- loc de muncă în orașul Isaccea – 

Politia orasului Isaccea; 

- cerere cu vechime mai mica de 

un an;  

- vârsta: 23 ani; 

- studii liceale cu diplomă de 

bacalaureat;   

- venit din salariu 



10. Beizat Lidia-Mihaela Isaccea, jud. Tulcea, 

str. Vidin, nr. 1, bl. 

60, sc. A, ap. 36 

12012 din 

22.10.2021 

- tolerată în spațiu de parinti    - 

Beizat Chita; 

- necăsătorită; 

- loc de muncă în orașul Isaccea - 

DGASPC; 

- vârsta: 27 ani;  

- nu are  copii în întreținere; 

 - studii liceale cu diplomă de 
bacalaureat;   

- venit din salariu.     

11. Andrabulea Marian Isaccea, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 19 

14932 din 

29.12.2021 

- tolerat în spațiu de părinți – 

Andrabulea Sofica; 

- necăsătorit; 

- loc de muncă în orașul Isaccea - 

SC Sorocam SRL; 

- cerere cu vechime mai mica de 

un an;  

- vârsta: 23 ani; 

- studii cu pregatire profesionala; 

- venit din salariu. 

 

 
 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

      CONSILIER  LOCAL                                                             SECRETAR GENERAL  

       MÂNDRU ALINA                                                                 ROTARU DOINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       Anexa nr.3 la H.C.L. NR.  23/28.02.2022 
 

 

 

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. 

 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

TITULARULUI 

 

ADRESA DE 

DOMICILIU A 

TITULARULUI 

 

DOSAR/ CERERE/ 

DATA DEPUNERII 

CERERII 

OBSERVAȚII 

1 2 3 4 5 

1. Paraschiv 

Valentin  

Isaccea, jud. Tulcea, 

str. Vlad Țepeș , 

nr.14 

1098 din 30.01.2020 Dosar incomplet  
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                                                                                  Anexa nr.4 la H.C.L. NR.  23/ 28.02.2022 

 
 

 

                                                 LISTA PRIVIND ORDINEA DE  PRIORITATE 

pentru acordarea unei locuințe din fondul de investiții  A.N.L. 

 
 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

NUMELE 

ȘI 

PRENUMELE 

TITULARULUI 

 

 

ADRESA DE 

DOMICILIU A 

TITULARULUI 

 

 

PUNCTAJ 

DOSAR/ 

CERERE/ 

DATA 

DEPUNERII 

CERERII 

 

OBSERVAȚII 

 

1 2 3 4 5 7 

1. Mitrofan 

Florin 

Isaccea, str. 

Traian, nr. 22 
58 4985 din 

06.05.2021 

- tolerat în spațiu de părinți – 

Mitrofan Constantin; 

- căsătorit cu doi copii; 

- loc de muncă în orașul 

Isaccea – SC Dunapref 

Cariere SRL; 

- cerere cu vechime mai 

mica de un an;  
- vârsta: 31 ani; 

- studii cu pregatire 

profesionala; 

- venit din salariu + alocatie 

copii 

2. Bucioc 

Luminita 

Isaccea, jud. 

Tulcea,str. Cuza 

Voda, nr. 30 

57 63 din 05.01.2021 - tolerat în spațiu de Pavel 

Nicoleta; 

- necăsătorită; 

- un copil în întreținere  

- loc de muncă în orașul 

Isaccea–Liceul Teoretic  

„Constantin Bratescu”; 
- vârsta: 34 ani;  

- studii superioare;   

 - venit din salariu+ alocatie 

copil     

3. 

 
Iordache 

Viorica  

Isaccea, jud. 

Tulcea,  

str.Traian, nr.17  

55 7954 din 

28.07.2020 

- tolerat în spațiu de 

Haralambie Vetuța; 

- necăsătorită; 

- un copil în întreținere  

- loc de muncă în orașul 

Isaccea – SC Mar-Ina Prod 

Prest SRL; 

- vârsta : 31 ani;  

- studii cu pregătire 
profesională;   

 - venit din salariu+ alocatie 

copil     

4. Paraschiv 

Daniela 

Dumitrița   

Isaccea, jud. 

Tulcea, str. 

Cloșca, nr. 79  

52 9933 din 

10.09.2019 

- tolerată în spațiu de părinți 

– Chelu Ionel  ; 

- necăsătorită ; 

- loc de muncă în orașul 

Isaccea – Primăria Isaccea  ; 

- vârsta: 29 ani; 

- cerere cu  vechime mai 

mare  de doi ani ;  

- 1  copil cu handicap grav; 
- studii 4 clase; 

- venituri din salarii + 

alocatie copil  

 



5. Târhoacă 

Ionică 

Isaccea, str. 

Crinului, bl. 85, 

sc. D, ap. 11 

48 11518 din 

11.10.2021 

- chirias cu contract de 

inchiriere nr. 1/01.10.2019, 

incheiat cu Tarhoaca 

Nicolae; 

- necăsătorit; 

- loc de muncă în orașul 

Isaccea – Politia orasului 

Isaccea; 
- cerere cu vechime mai 

mica de un an;  

- vârsta: 23 ani; 

- studii liceale cu diplomă de 

bacalaureat;   

- venit din salariu 

6. Mișcalencu 

Raul Emanuel  

Isaccea, jud. 

Tulcea , str. 

Vișinului , nr.1 

46 973 din 

28.01.2020 

- tolerat în spațiu de părinți – 

Mișcalencu Denis; 

- necăsătorit; 

- loc de muncă în orașul 

Isaccea - SC Avangard 

Festin SRL; 
- cerere cu vechime mai 

mare de doi ani;  

- vârsta: 21 ani; 

- studii liceale fără diplomă 

de bacalaureat; 

- venit din salariu 

7. Beizat Lidia-

Mihaela 

Isaccea, jud. 

Tulcea, str. Vidin, 

nr. 1, bl. 60, sc. A, 

ap. 36 

45 12012 din 

22.10.2021 

- tolerată în spațiu de parinti    

- Beizat Chita; 

- necăsătorită; 

- loc de muncă în orașul 

Isaccea - DGASPC; 

- vârsta: 27 ani;  
- nu are  copii în întreținere; 

 - studii liceale cu diplomă 

de bacalaureat;   

- venit din salariu     

8. Holostenco 

Cristina 

Alexandra   

Isaccea, str. 

Crinului, nr. 2, bl. 

85, sc. B, et. 2,  

ap.8 

43 3219 din 

12.03.2020 

- tolerată în spațiu de 

Jugănaru Nicoleta; 

- necăsătorită; 

- loc de muncă în orașul 

Isaccea–SC Tibisav SRL; 

- vârsta: 20 ani;  

- nu are  copii în întreținere; 

 - studii liceale cu diplomă 

de bacalaureat;   
- venit din salariu     

9. Hartas Vlad Isaccea, jud. 

Tulcea, str. Vidin, 

nr. 1, bl. 60, sc. A, 

ap. 55 

43 1756 din 

15.02.2021 

- tolerat în spațiu de Neculai 

Carmen Mariana; 

- necăsătorit; 

- loc de muncă în orașul 

Isaccea – DRDP Constanta – 

ACI Isaccea; 

- cerere cu vechime mai 

mare de doi ani;  

- vârsta: 36 ani; 

- studii superioare; 

- venit din salariu 

10. Dima Simona-

Mihaela 

Isaccea, jud. 
Tulcea, str. 

Nicolae Balcescu, 

nr. 10 

43 4372 din 
16.04.2021 

- tolerată în spațiu de parinti-
Dima Toader; 

- necăsătorită; 

- loc de muncă în orașul 

Isaccea–Cooperativa de 

Consum Isaccea; 

- vârsta: 20 ani;  

- nu are  copii în întreținere; 

 - studii liceale cu diplomă 

de bacalaureat;   

- venit din salariu     



11. Andrabulea 

Marian 

Isaccea, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 

19 

39 14932 din 

29.12.2021 

- tolerat în spațiu de părinți – 

Andrabulea Sofica; 

- necăsătorit; 

- loc de muncă în orașul 

Isaccea - SC Sorocam SRL; 

- cerere cu vechime mai 

mica de un an;  

- vârsta: 23 ani; 
- studii cu pregatire 

profesionala; 

- venit din salariu 
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