ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea criteriilor de punctaj pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale, repartizarea
acestora, formularul tip privind solicitarea de înscriere pe listă, actele necesare, stabilirea datei limită de
depunere a cererilor și a datei de referință față de care se calculează punctajele, inclusiv modalitatea de
informare a solicitanților.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2014
Având în vedere referatul nr. 1256/24.02.2014 înaintat de insp. Handraluca Mircea din cadrul comp. de
gospodarie comunală și locativă al Primariei Orasului Huedin, prin care solicită aprobarea criteriilor de
punctaj(criterii de eligibilitate, selectie si de repartitie) pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si de
locuinte din fondul locativ de stat si repartizarea acestora, in regim de inchiriere, a formularului tip privind
solicitarea de inscriere pe lista de prioritati la locuintele sociale incepind cu anul 2014, și a datei de 31 August
data limita de depunere a cererilor insotite de actele doveditoare de catre solicitantii de locuinte sociale si
locuinte construite din fondurile statului aflate in proprioetatea Consilului Local al Orasului Huedin(mai putin
locuinte ANL).
Ținand seama de proiectul de hotărâre nr. 1254/2014 înaintat de primar și avizat de comisia de
Administratie publica la ședința din data de 24.02.2014.
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. Art.43 din 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 criteriile de punctaj (criterii de eligibilitate, selectie și de repartiție) pentru soluționarea
cererilor de locuinte sociale si de locuinte din fondul locativ de stat si repartizarea acestora, in regim de
inchiriere, conform Anexei 1 la prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă formularul tip privind solicitatrea de înscriere pe lista de priorități la locuintele sociale
incepind cu anul 2014, actele necesare pentru solicitarea unei locuinte sociale lista actelor care insotesc
solicitarea unei locuinte sociale si locuinte construite din fondurile statului, aflate in proprioetatea Consilului
Local al Orasului Huedin(mai putin locuinte ANL) conform Anexelor 2 și 3 la prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Se aprobă data de 31 August data limita de depunere a cererilor insotite de actele doveditoare de
catre solicitantii de locuinte sociale si locuinte si locuinte construite din fondurile statului aflate in proprioetatea
Consilului Local al Orasului Huedin(mai putin locuinte ANL), pentru a fi inclusi pe lista de prioritati .
Art. 4. Se aprobă data de 31 August a fiecarui an, data de referinta fata de care se calculeaza punctajele
pentru criteriile care impun un reper temporal.
Art.5.Se aproba ca informarea solicitantilor sa fie facuta prin intermediul mijloacelor mass-media,
afisare la sediul Primarie, la sediile regiilor autonome de interes local, precun si prin site-ul Primariei Huedin.
Art.2 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de gospodarie
comunala și locativa din cadrul Primariei Huedin.
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