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H

OTARARE

privind aprobarea criteriilor de punctai pentru solulionarea cererilor de locuinle sociale, repartizarea
acestora, formulaiul tip privind solicitarea de inscriere pe listi, actele necesare, stabilirea datei limiti de
depunere a cererilor 9i i artei de referinfi fali de care se calculeazi punctaiele, inclusiv modalitatea de
informare

a

solicitanfilor.

Consiliul Local Huedin, intrunit in gedinla ordinari din data de 28.O2.2O14
AvAnd in vedere referatul nr. 1256/24.02.20L4 inaintat de insp. Handraluca Mircea din cadrul comp' de
gospodarie comunali 9i locativi al Primariei Orasului Huedin, prin care soliciti aprobarea criteriilor de

functai(criterii de eligibilitate, selectie si de repartitie) pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si de
iocuinte din fondul locativ de stat si repartizarea acestora, in regim de inchiriere, a formularului tip privind
solicitarea de inscriere pe lista de prioritati Ia locuintele sociale incepind cu anul 2014,;i 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).

seama de proiectul de hotirAre nr. 1254/2O14 inaintat de primar 9i avizat de comisia de
Administratie publica la gedinfa din data de 24.O2.2014.
LuAnd in considerare prevederile H.C.L. Nr.123 /3L.O8.2O12 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,
cAt gi art. 2l alin.2 din H.G 127512000, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
ll4llgg6alocuintei, art.36, alin.2, lit.c, dalin.5,lit.a,alin.6, lit.a, pct.17, lit.egi art.45 dinLegea nr.
ZLS/2OOl a Administraliei Publice Locale, modificati cu Legea 286/2006.

linind

HoTARA$rE
Art.l. Se aprobi criteriile de punctai (criterii de eligibilitate, selectie gi de repartifie) pentru solufionarea
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 hotirAre.
Art.2, Se aprobi formularul tip privind solicitatrea de inscriere pe lista de prioritili 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 gi 3 la prezentul proiect de hotirAre.
Art.3. Se aprobi data de 31 August data limita de depunere a cererilor insotite de actele doveditoare de
catre solicitantii de locuinte sociale si locuinte si Iocuinte construite din fondurile statului aflate in proprioetatea
Consilului Local al Orasului Huedinfmai putin locuinte ANL), pentru a fi inclusi pe lista de prioritati.
Art. 4. Se aprobi data de 31 August a fiecarui an, data de referinta fata de care se calculeaza punctaiele
pentru criteriile care impun un reper temporal.
Art.S.Se aprobi ca informarea solicitantilor sa lie facuta prin intermediul miiloacelor mass-media,
afisare la sediul Primarie, Ia sediile regiilor autonome de interes local, precun si prin site-ul Primariei Huedin.
Art.Z . Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se incredinleazi compartimentul de gospodarie
comunala qi locativa din cadrul Primariei Huedin.
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