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

        H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  locului  de depunere a dosarelor pentru repartizarea unei locuințe ANL

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  29.11.2013.
Având în vedere referatul nr. 8148/2013  înaintat de comisia  sociala constituită  în baza  dispoziției nr.

207/2011 a primarului  Orașului Huedin și Procesul Verbal  nr. 8101/21.11.2013 a Comisiei sociale, prin care se
propune aprobarea măsurilor ce se impun în vederea depunerii cererilor persoanelor îndreptățite la repartizarea
unor locuințe în regim ANL.

Ținând  seama  de  proiectul  de  hotărâre  nr.  8207/2013  înaintat  de primar  și  avizat  de  Comisia   de
administrație publică, juridică, de disciplină, muncă și protecție sociala șa ședința din data de 25.11.2013.

Luând în considerare prevederile art.3, 4, 8,, alin.1, 3, 4, 5 din legea nr. 152/1998 privind înființarea ANL,
art.3,  art.14,  alin.1,2,7,8,9,  art.15  din  HG  nr.  962/2001  privind  aprobarea  Normelor  Metodologice  privind
aplicarea   Legii  nr.  152/1998,  art.36  ,  alin.  2,  lit.a,  pct.17,  19,  lit.  e,  si  art.  45  din  legea  nr.  215/2001  a
Administraţiei Publice Locale republicată.

      H O T Ă R Ă Ș T E

 Art.  1.  Se aprobă  locul  de  depunere a dosarelor  pentru  repartizarea  unei  locuințe ANL –  Primăria
Orașului Huedin, biroul spațiu  locativ, camera nr. 16 .

Art.2.   Se  aprobă  formularul  de  înscriere  pe  lista  de  priorități  la  locuințe  în  regim  de  închiriere,
construite prin Agenția Națională de Locuințe, respectiv actele necesare în conformitate cu prevederile  legislației
în vigoare cf. Anexelor 1, 2.

Art.3. Se  aprobă  ca,  publicitatea în  vederea  înștiințării  celor  care  au  depus  cereri  pentru  acordare
locuință în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea depunerii actelor
stabilite la art.2 să se facă:

- prin site-ul propriu al Primăriei Huedin
- afișierul din fața sediului Primăriei
- în pagina Orașului Huedin din Ziarul Județean ,, Monitorul de Cluj.
Art.4.Se  aprobă  data  de  28.02.2014,  ca  dată  limită  pentru  preluarea  dosarelor  cuprinzând  actele

necesare  completării  cererilor depuse până la data de 31.12.2013, pentru obținerea unei locuințe în regim de
închiriere, cf. Legii nr. 152/1998 privind  înființarea Agenției Naționale Pentru Locuinte.

Art.  5  .   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează   compartimentul de gospodarie
comunală și locativă din cadrul Primăriei Huedin.
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