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 privind aprobarea listei solicitanților  de locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin
A.N.L, care au acces la locuințe

                 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 30.05.2014. 
Urmare  a  analizarii  dosarelor  depuse  de  solicitantii  de  locuinte  pentru  tineri  destinate

inchirierii  construite  prin  ANL care au avut  cereri  depuse pana la 31.12,.2013, de comisia sociala
constituita prin Dispozitia  Primarului nr. 207 din 01.03.2011.

Tinând  seama  de  procesul  verbal  nr.   3974  din  20.05.2014  pentru  verificarea  dosarelor
depuse de solicitanții  de locuințe  pentru  tineri destinate  închirierii,  construite  prin ANL,  conform
prevederilor  H.C.L nr. 153 din 29.11.2014 si a prevederilor H.C.L nr. 28 din 28.02.2014, a H.C.L nr. 120
din 29.07.2011 respectiv a H.C.L 121 din 29.07.2011.

Luând  în  considerare  stabilirea  listei  solicitanților  de  locuinte  pentru  tineri  destinate
inchirierii construite prin ANL care au acces la locuinta potrivit HCL nr. 120 din 29.07.2011,  respectiv
art.  1,  punctul  A,  „Criterii  de  acces  la  locuinta”  conform  anexei  1  la  prezentul  referat  si  lista
solicitantilor cu privire la stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea  cererilor de locuinte pentru
tinerii destinate inchirierii construite prin ANL potrivit   HCL nr. 120 din 29.07.2011  respectiv art. 1,
punctul B „Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj”. 

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 4096/2014 înaintat de primar și avizat de comisia
de administrație publică,  la ședința din data de 26.05.2014. 

Având în vedere referatul nr. 4021/22.05.2014 înaintat de compartimentul spațiu locativ, prin
care solicită aprobarea   listei solicitanților de locuinte pentru tineri destinate închirierii construite
prin ANL care au acces la locuinte, si lista solicitanților cu privire la stabilirea ordinii de prioritate in
soluționarea cererior de locuințe pentru tineri destinate închirieri,  construite prin ANL. 

Luând în considerare prevederile H.C.L. Nr.123/31.08.2012 prin care s-a aprobat constituirea
comisiei de analiza a cererilor pentru repartizarea de locuinte sociale, Legea nr. 114/1996 a locuintei,
cât și  art. 21 alin.2 din H.G 1275/2000,  privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 114/1996 a locuintei,  art. 36, alin. 2, lit.c,  d alin. 5 , lit.a, alin.6, lit. a,  pct.17, lit. e 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  lista  solicitanților de locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite
prin A.N.L care au acces la locuințe, conform anexei  la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  compartimentul de
gospodărie comunală și locativă din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 91/30.05.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:              1
Votat  pentru :                 14
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