R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea unui schimb de locuințe, respectiv schimbarea apartamentului nr. 8 etajul 3,
cu apartamentul nr. 9 etajuj M(mansardă) din Bl. ANL nr. 4, str. Aleea 1 Mai, oraș Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2020.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr.7420/25.09.2020 depusă de d.na Rus Rodica,
domiciliată în orașul Huedin, Aleea 1 Mai nr. 4, et.3, ap.8, în calitate de chiriaș al locuinței ANL și
cererea nr. 7419/25.09.2020 depusă de d.na Ghiran Tatiana Loredana, domiciliată în orașul Huedin, str.
Aleea 1 Mai nr. 4, et. M ap. 9, în calitate de chiriaș al locuinței ANL , prin care solicită aprobarea
schimbului de locuințe între ele, respectiv schimbarea apartamentului nr. 8 etajul 3, cu apartamentul nr.
9 etajuj M(mansardă) din Bl. ANL nr. 4, str. Aleea 1 Mai.
Ținând seama de referatul nr. 9376/04.12.2020 înaintat de inspector Capota Ancuța Ioana din
cadrul Compartimentului Guvernanță Corporativă, prin care propune aprobarea efectuarii schimbului
de locuinte în blocul A.N.L din orașul Huedin str. Aleea 1 Mai nr. 4, respectiv apartamentul cu numărul
8 etajul 3 deținut în baza contractului de închiriere nr. 10554/07.12.2016 de d-na Rus Rodica, cu
apartamentul nr. 9 etajul M( mansarda) deținut în baza contractului de închiriere nr.10556/07.12.2016
de d-na Ghiran Tatiana Loredana.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 9587/11.12.2020 înaintat de primar ș iavizat de
comisia de muncă, protecție socială și juridică la ședința din data de 14.12.2020.
Luând în considerare prevederile art. 8, alin.6 din Legea nr. 152/1998 republicată, privind
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996 republicată cu
modificările și completările ulterioare, art II din O.G 26/2019.
In temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, 2, lit. b, alin.7, lit.q și art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
HOTĂRĂȘTE
Art1. Se aprobă efectuarea unui schimb de locuințe între chiriașii locuințelor situate în blocul
ANL nr. 4, str. Aleea 1 Mai astfel:
- Locuința A.N.L din Huedin, str. Aleea 1 Mai nr. 4 situată la etajul 3, apartament 8, se
atribuie d-nei Ghiran Tatiana Loredana.
- Locuința A.N.L din Huedin, str. Aleea 1 Mai nr. 4, situată la etajul M, ap. 9, se atribuie
d-nei Rus Rodica .
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei

hotarâri se încredințează Compartimentul

Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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