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H O T Ă R Â R E 
privind   repartizarea unei locuinte din fondul locativ de stat d.nei Gyurka Viola 

 
 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2010. 

Tinând seama de adresa nr. 810/2010 înaintată de Consiliul Judeţean Cluj – D.G.A.S.P.C, prin 
care solicită repartizarea unei locuinţe sociale d.nei Gyurka Viola, respectiv  referatul nr. 7877/2010 
înaintat de Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Huedin, către Comisia  desemnată prin 
Hotărârea Consiliului Local Huedin nr. 170/2009 şi modificată prin H.C.L nr. 16/2010, însărcinată 
cu analizarea cererilor depuse pentru repartizarea de locuinţe din fondul  locativ de stat. 
 Având în vedere Procesul Verbal înregistrat sub nr. 10958/18.11.2010 al Comisiei de 
repartizare a locuinţelor din fondul  locativ de stat, în urma declaraţiei de renunţare la locuinţa 
situată pe str. Horea nr. 53, compusă dintr-o cameră de 31,75 mp.,  a d.nei Dondoş Viorica, respectiv 
referatul nr. 11.000 /2010  înaintat de Serviciul de gospodărie comunală şi locativă din cadrul 
Primăriei Huedin. 
 Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 11.035/2010 înaintta de Primar şi avizat de 
Comisia de Administraţie Publică la şedinţa din data de 22.11.2010 
 Luând în considerare prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei, respectiv art.  36, alin. 2, lit. 
d alin.6, lit.a, alin.6, lit.a, pct. 17,  şi  art. 45,  din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
modificată cu Legea 286/2006. 
Depun prezentul  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
 
 Art.1. Se  aprobă repartizarea locuinţei din fondul locativ de stat, situată  în oraşul  Huedin 
str. Horea nr. 53, d.nei . Gyurka Viola. 
 Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de  
gospodărie comunală şi locativă din  cadrul Primăriei Oraşului  Huedin. 
 
 
 
Nr. 172/26.11.2010     Consilieri total:   15 
       Consilieri prezenti:  14 
       Votat pentru:   14 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Dr. Szraga Zoltan                            Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 
 
 
 


