R OMAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea completării listei de priorități în repartizarea locuințelor din fondul
locativ de stat, în sesnul suplimentării cu încă trei poziții.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06..2015.
Având în vedere procesul verbal nr. 5394/15.06.2015 al comisisie de aprobare a repartizarii
locuintelor din fondul localtiv de stat, care în ședința din 15.06.2015 ora 15.00 a aprobat completarea
listei de priorități în repartizare locuințelor din fondul locativ de stat, în sesnul suplimentării cu încă
trei poziții a anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 167/28.11.2014.
Ținand seama de referatul nr.5564/22.06.2015 înaintat de compartimentul spatiu locativ din
cadrul Primăriei Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 5569/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de
administratie publica, juridică, de disciplină, muncă și protecție socială, la ședinta din data de 22.06.2015.
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 completarea listei de priorități în repartizare locuințelor din fondul locativ
de stat, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 167/28.11.2014, în sesnul suplimentării cu încă
trei poziții astfel:

Nr.
crt.

Numele si prenumele solicitantului de locuință
socială

Numar dosar

Puncte obținute

1

Rostaș Robert

3444/15.04.2011

50

2

Cuc Maria

6509/28.08.2014

47

3

Dani Mihaela Tereza

6854/18.12.2002

42

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul spațiu locativ
din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenți:
Votat pentru:

Preşedinte de şedinţă,
Parpucea Emilian

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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