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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea repartizarii  de locuinte  sociale  din fondul locativ de stat

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară  din  data de  
25.01.2013.

Tinand seama de referatul nr. 484/17.01.2013  înaintat de 
compartimentul  de gospodărie comunală şi locativă , 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. 483/2013 al Comisiei 
de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat,  prin care au fost analizate 
cererile depuse de solicitanţi la Serviciul de gospodărie comunală şi locativă, care 
au stat la baza analizei cererilor. 

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 589/2013 ]naintat de primar  și 
avizat de comisia de administratie publica la ședinta din data de 21.01.2013.

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.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se  aprobă repartizarea locuinţei sociale  din fondul locativ de stat, 
situată în Huedin str. Tăbăcarilor nr. 1 ( ap.2), d.nei Adam Cristina.

Art.2. . Se  aprobă repartizarea locuinţei sociale din fondul locativ de stat,  
situată în Huedin str. Tăbăcarilor nr. 1 ( ap.3) , d.lui Gaspar Stefan.

Art.3. . Se  aprobă repartizarea locuinţei din fondul locativ de stat, situată 
în Huedin str. Horea nr.53, d.nei Venzi Loredana.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  
compartimentul de gospodarie comunala si locativa, directia economica  din  
Primariei Huedin.

Nr. 21/25.01. 2013 Consilieri total:
15

Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru: 13

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 
Secretar,
prof. Șaitiș Cristina Cozea Dan
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