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H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea   măsurilor  necesare în vederea  preluării dosarelor depuse de solicitanţi pentru 
locuinţe A.N.L 
 
         Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară  din data de 25.03.2011 

Având în vedere referatul  nr. 2507/18.03.2011 înaintat  de comisia socială constituită în baza 
dispoziţiei nr. 207/2011 a Primarului oraşului Huedin, prin care se propune aprobarea  măsurilor ce 
se impun în vederea depunerii cererilor persoanelor indreptăţite la repartizarea unor locuinţe în 
regim A.N.L. 

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 2604/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
de Adm.Publică,  la şedinţa din data de 21.03.2011. 
 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, 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 A R A S T E 
 

Art.1. Se aprobă   locul de depunere  a dosarelor, pentru repartizarea unei locuinţe ANL, la  
Primăria Oraşului  Huedin, biroul spaţiu locativ din cadrul Primăriei, camera 3.  

Art.2. Se aprobă formularul de înscriere pe lista de priorităţi la locuinte în regim de închiriere, 
construite prin A.N.L, respective actele necesare în conformotitate cu pprevederile legislaţiei în 
vigoare cf. anexelor 1 şi 2. 

Art.3. Se aprobă ca,  publicitatea în vederea  înştinţării celor care au depuse cereri pentru 
acordare locuinţă  în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională Pentru Locuinţe, în 
vederea depunerii actelor stabilite la art. 2 să se facă: 

-  prin site-ul propriu al Primăriei Huedin 
– afişierul din faţa sediului Primariei,  
- în pagina oraşului Huedin din ziarul judeţean ,, Monitorul de Cluj, 

                  - prin serviciile poştale  
Art. 4. Se aprobă data de 30.06.2011,  data limita privind preluarea   dosarelor cuprinzând 

actele necesare complectării cererilor depuse  până la 31.12.2010, pentru obţinerea unei locuinte în 
regim de închiriere, cf. Legii nr. 152/1998 privind înfinţarea Agenţiei Naţionale Pentru Locuinţe. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  comisia  socială 
constituită prin dispoziţia Primarului nr. 207/2011. 

 
 
 
 

Nr. 48/25.03.2011     Consilieri total:  15 
       Consilieri prezenţi: 13 
       Votat  pentru :  13 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Giurgiu Marinela     Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


