ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la locuinţe, a Listei solicitantilor cu
privire la stabilirea ordinii de prioritate, pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia
Naţională de Locuinţe şi date în folosinţă în anul 2011
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.10.2011
Având în vedere informarea depusă de Comisia socială, înregistrată sub nr. 9002/06.10.2011,
prin care, în urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri prezintă Lista solicitanţilor care au
acces la locuinţă şi lista cu privire la stabilirea ordinii de priorităţi în soluţionarea cererilor precum şi
criteriile care au stat la baza stabilirii acestor liste, cât şi a referaratului nr. 9003/06.10.2011 înaintat
de compartimentul de gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 9004/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia
de Administraţie Publică la şedinţa din data de 11.10.2011.
Luând în considerare prevederile art. 3,14, alin.1, 2, 3 7, 8, art.15 alin.1,2,3,4, 5, 6 7, 8 din HG
962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998
privind înfiinţarea ANL , respectiv art.36, alin 1,2 , lit.d, 6, lit.a, pct. 17, 19 şi art. 46 din Legea nr.
215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Lista privind solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri construite
prin Agentia Naţională de Locuinţe în oraşul Huedin şi date în folosinţă în anul 2011, cf. anexei nr. 1
la prezenta hotarare.
Art.2. Se aprobă Lista solicitanţilor cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe pentru tineri, construite în oraşul Huedin de către Agentia Naţională de
Locuinţe, şi date în folosinţă in anul 2011,cf. anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Eventualelele contestaţii cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la
acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor, se vor adresa Primarului oraşului Huedin în termen
de 7 zile de la data emiterii hotărârii şi afişarea listelor, soluţionarea contestaţiilor urmând să se
realizeze în termen de 15 zile de la primire.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului
Huedin
Nr. 156/11.10.2011.
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