ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei de priorități, în repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în
proprietatea orașului Huedin.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2013.
Având în vedere procesul verbal nr. 8013/21.11.2013 al comisiei de aprobare a repartizarii locuintelor
din fondul localtiv de stat, prin care s-a aprobat lista de priorităti in repartizarea locuintelor din fondul locativ de
stat și tinand seama de H.C.L nr. 57/26.04.2013 prin care s-au aprobat criteriile de punctare(criterii de
eligibilitate, selecție și de repartiție) pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și de locuinte din fondul
locativ de stat și repartizarea acestora în regim de închiriere a dosarelor depuse, respectiv referatul nr.
8761/13.12.2013 inaintat de biroul de gospodarie comunala si locativa din cadrul Primariei Huedin.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 8786/2013 înaintat de Primar și avizat de Comisia de
Administrație Publică la ședința din data de 16.12.2013.
Luând în considerare prevederile H.C.L. Nr.123/31.08.2012 prin care s-a aprobat constituirea comisiei de
analiza a cererilor pentru repartizarea de locuinte sociale, Legea nr. 114/1996 a locuintei, cât și art. 21 alin.2 din
H.G 1275/2000, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996 a locuintei, art. 36,
alin. 2, lit.c, d alin. 5 , lit.a, alin.6, lit. a, pct.17, lit. e şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice
Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă lista de priorități în repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în
proprietatea orașului Huedin, cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de gospodărie
comunală și locativă din cadrul Primăriei Huedin.
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ANEXA

LISTA DE PRIORITATI ÎN REPARTIZAREA LOCUINTELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr.
Crt.

Numele si pronumele solicitantului de Numar dosar si data depunerii
locuinta sociala

1

Simon Ildico

3579/13.05.2013 - 7503/30.10.2008

98

2

Birta Iulia

7400/25.10.2013 - 1186/05.02.2010

79

3

Ciubotaru Ciprian

3665/14.05.2013-10955/20.12.2007

75
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