ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stabilirii perioadei de depunere a dosarelor de către
solicitanții de locuințe sociale, în vederea alcătuirii listei de priorități de la
01.12.2012 până la data de 15.12.2012.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.11.2012.
Având în vedere necesitatea stabilirii unor criterii de eligibilitate, selecție,
respectiv repartiție pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale si din fondul
locativ de stat și repartizarea acestora în regim de închiriere, respectiv referatul
nr. 10365/2012 înaintat de compartimentului spatiu locativ și spatii cu altă
destinație, respectiv HCL nr. 131/2012 prin care s-au aprobat criteriile de
punctare(criterii de eligibilitate, selecție și de repartiție) pentru soluționarea
cererilor de locuințe sociale și de locuințe din fondul locativ de stat și
repartizarea acestora în regim de închiriere.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 10394/2012 înaintat de
primar și avizat de comisia de administrație publică la ședina din data de
26.11.2012.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 a legea locuintei, HG
1275/2010 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
114/1996, respectiv art. 36, alin.1,2, lit.c, d, alin.6, lit.a, pct.17 şi art. 45 din legea
nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă stabilirea perioadei de depunere a dosarelor de către
solicitanții de locuințe sociale, în vederea alcătuirii listei de priorități de la
01.12.2012 până la data de 15.12.2012.
Art.2. Se aprobă ca informarea persoanelor care pot beneficia de
repartizarea de locuințe sociale să fie relizată prin afișierul Primăriei pe si-teul
instiotuției și prin intermediul mijlocelor mass media
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
compartimentul de gospodărie comunala și locativa din cadrul Primăriei Huedin.
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