
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                            H O T Ă R Â R E
                privind  criteriile de punctaj (criterii de eligibilitate, selecție și de repartiție) pentru soluționarea cererilor de
locuințe sociale și locuințe din fondul locativ de stat și repartizarea acestora în regim de închiriere

    Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2016

Având  în  vedere  referatul  nr.  1682/22.02.2016  înaintat  de  compartimenul  de  gospodarie  comunala  si
locativa  din cadrul Primariei Huedin, prin care s-a propus aprobarea criteriilor  de punctaj(criterii de eligibilitate,
selecție și  de repartiție)  pentru soluționarea cererilor  de locuințe sociale și  locuinte din fondul  locativ de stat  și
repartizarea acestora în regim de închiriere, aprobarea formularului tip privind solicitarea de inscriere pe lista de
prioritati  la  locuintele  sociale si  locuinte construite  din  fondurile statului  aflate  in  proprietatea  Consiliuli  Local
Huedin al Orasului Huedin (mai putin locuinte ANL)  si actele necesare pentru solicitarea unei locuinte sociale si
locuinte construite din fondurile statului aflate in proprietatea Consiliuli Local Huedin al Orasului Huedin (mai putin
locuinte ANL),  respectiv de aprobare a datei  limita de depunere:  data de 31 August, data limita de depunere a
documentelor conform actelor necesare aprobate,  de către solicitanții care au cereri de locuințe sociale și locuinte
construite din fondurile statului aflate în proprietatea Consiliului Local Huedin (mai puțin locuințe ANL) depuse
pana la data emiteri prezentei Hotarari de Consiliu Local, pentru a fi inclusi pe lista de priorități. 

Tinând seama de proiectul  de hotărâre nr.  1683/22.02.2016 înaintat  de primar și  avizat  de  comisia  de
administratie publica, juridica, de disciplina, muncă și protectie socială la ședinta din data de 22.02.2016.

Luând în considerare prevederile art.3, 4, 8, alin.1, 3, 4, 5, din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea ANL,
art. 3, art.14 alin. 1, 2, 7, 8, 9, lit.a,b, art.15 din HG. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice privind
aplicarea legii nr. 152/1998, art.36, alin2 , lit.d,  6, lit.a,  pct. 17, 19 lit.e,,  şi art.  46   din Legea  nr. 215/2001 a
Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 

   H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă criteriile de punctaj (criterii de eligibilitate, selecție și de repartiție) pentru soluționarea
cererilor de locuințe sociale și locuințe din fondul locativ de stat și repartizarea acestora în regim de închiriere, pe
anul 2016,  conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă formularul tip privind solicitarea de inscriere pe lista de prioritati la locuintele sociale si
locuinte construite din fondurile statului aflate in proprietatea Consiliuli Local Huedin al Orasului Huedin (mai putin
locuinte ANL) și actele necesare pentru solicitarea unei locuințe sociale și locuinte construite din fondurile statului
aflate in proprietatea Consiliuli Local Huedin al Orasului Huedin (mai putin locuinte ANL), conform anexelor 2 si 3
la prezenta  hotărâre.

Art.3.  Se  aproba  ca  data  limita  de  depunere  data  de  31.  August  2016,  ca  data  limita  de  depunere  a
documentelor și actelor necesare, de catre solicitantii care au depuse cereri de locuinte sociale si locuinte construite
din fondurile statului aflate in proprietatea Consiliului Local Huedin (mai putin locuinte ANL)  pana la data emiteri
prezentei Hotarari de Consiliu Local, pentru a fi inclusi pe lista de prioritati. 

Art. 4. Se aprobă data de 31 august dată de referinta fata de care se calculeaza punctajele sau criteriile care
impun un reper temporar.

Art.5. Se aprobă ca informarea solicitantilor sa fie facuta prin intermediul mijloacelor mass-media afisarea
la sediul Primariei, precum si prin site-ul Primariei Huedin. 
           Art.6.  Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează  compartimenul de gospodarie

comunala si locativa din cadrul Primariei Huedin .

 

Nr. 27/26.02.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consișlieri absenti:                             1
Votat pentru:                              14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


