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HOTĂRÂRE
privind aprobarea completarii formularului de cerere pentru solicitantii de locuinte ANL, ;i
prelungirea datei de depunere a dosarelor anl – 25.08.2011

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2011.
Având în vedere referatul nr. 6755/27.07.2011 înaintat de comisia socială constituită în baza
dispoziţiei nr. 207/2011 a Primarului oraşului Huedin, şi a Procesului Verbal nr. 6750/27.07.2011,
privind completarea cererii şi actelor necesare a fi depuse în vederea analizării cererilor şi stabilirea
ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor ANL, cât şi de prelungire a termenului de
depunere a actelor necesare la cererile depuse, şi ţinând seama şi de AVIZUL - MDRT nr.
51263/EC/14.07.2011, privitor la criteriile aprobate prin HCL nr. 101/2011..
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 6757/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia
de Administraţie Publică la şedinţa din data de 29.07.2011.
Luând în considerare prevederile art.3, 4, 8, alin.1, 3, 4, 5, din legea nr. 152/1998 privind
infiintarea ANL, art. 3, art.14 alin.1, 2, 7, 8, 9, lit.a,b art.15 din HG 962/2001 privind aprobarea
Normelor Metodologice privind aplicarea legii nr. 152/1998, art.36, alin2 , lit.d, 6, lit.a, pct. 17, 19
lit.e,, şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea
286/2006.
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă complectarea formularului de cerere pentru solicitanţii de locuinţe ANL, cu
chirie pentru tineri, aprobat prin HCL nr. 101/2011, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă prelungirea până la 25.08.2011, a termenului limită de depunere a dosarelor
cuprinzând actele necesare cererii pentru locuinte ANL, prin modificarea corespunzătoare a Hotărârii
Consiliului Local nr. 48, şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2011.
Art2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează comisia de analiza
cereri.
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