R OMAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării locuintei sociale din str. Horea nr. 62, ap.5 d.lui Dani Iuliu

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2016.
Având în vedere

Hotărârea Consiliului Local nr. 132/30.10.2015 privind aprobarea listei de prioritati în

repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în proprietatea orașului Huedin și tinand seama de Procesul
Verbal al comisiei de aprobare a repartizării locuințelor din fondul locativ de stat nr. 2636 /18.03.2016, prin care sa
aprobat repartizarea locuinței sociale situate în Huedin, str. Horea nr. 62, ap.5, Jud. Cluj.
Ținând seama de referatul nr. 3558/19.04.2016 înaintat de administrator Gabor Claudiu, privind repartizarea
locuinței din str. Horea nr. 62,ap.5 d.lui Dani Iuliu, conform Listei de priorități din anexa la H.C.L nr. 132/2015.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 3574/2016 înaintat de primar și avizat de comisia de administrație
publică, de disciplină, muncă și protecție sociala la ședinta din data de 21.04.2016.
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 repartizarea locuinței sociale din str. Horea nr. 62, ap.5, oraș Huedin d.lui Dani Iuliu,
conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 132/30.10.2015.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează, biroul de gospodărie comunală și
locativă din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Cozea Marinela

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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