
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

              

     

              H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea repartizarii apartamentului situat în orașul Huedin, str. Aleea 1 Mai, nr. 4, ap.1, jud. Cluj, d.nei 

Torok Loredana Maria. 

 

     Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2020. 

Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 6530| 02.09.2020 a d.lui Albu Traian Radu, chiriaș A.N.L pe 

str. Aleea 1 Mai nr. 4 ap 1, prin care solicită rezilierea contractului  nr. 10550 |07.12.2016  cu începere de la 

01.10.2020, și ținând seama de referatul nr. 7521| 30.09.2020  prin care se admite rezilierea contractului  nr. 

10550 |07.12.2016 și ale actelor adiționale ulterioare.  

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 185/19.12.2019 prin care a fost aprobată lista de 

priorități rezultată în urma analizării dosarelor depuse pentru repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate 

închirierii, ramase vacante pe perioada exploatarii, și ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 

20/24.02.2017 privind aprobarea finala a criteriilor pentru stabilirea ordinei de priorități în soluționarea cererilor 

de locuințe A.N.L. 

 Tinand seama de referatul nr. 9019/20.11.2020  înaintat de insp. Capota Ancuta Ioana, prin care propune 

aprobarea repartizării apartamentului ramas vacant, situat în orașul Huedin, str. Aleea 1 mai nr. 4, ap.1, pozitia 

nr. 3 pe lista de priorități în repartizarea locuințelor ANL, d.nei Torok Loredana Maria. 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 9062/23.11.2020 înaintat de primar și avizat de comisia  de 

muncă, protectie socială și juridică la ședința din data de 23.11.2020.  

 In baza prevederilor art. 8, alin.3, 4 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea ANL, art.14 alin. 8, 9, 

lit.a, art. 15, alin.1, 2 , 13 din HG. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea Legii 

nr. 152/1998, art.129, alin.1, 2, lit.a, art.196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/ privind Codul Administrativ. 

 

              H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1.  Se aprobă  repartizarea apartamentului situat în orașul Huedin, str. Aleea 1 Mai, nr. 4, ap.1, jud. 

Cluj, d.nei Torok Loredana Maria, care se regăsește la poziția nr. 3 pe lista de priorități în repartizarea 

locuintelor ANL, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 185/19.12.2019. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Guvernanta 

Corporativa,  Direcția economică  si biroul Impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr.155/27.11.2020 

       Consilieri total:    15 

       Consilier demisionar:     1 

       Consilieri prezenţi:                 13 

       Consilieri absenti:       1 

       Votat pentru:    13 

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                Cozea Dan 


