
R O M A N I A                                                  
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL     
 
                                                                                                H O T Ă R Â R E
                    privind aprobarea   modificării  anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2014  cap. Criterii de selecție
– pct.II – Stare Civilă,  privind criteriile de punctaj

                   Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 31.10.2014
Având  în  vedere  referatul  nr.  8139/23.10.2014  înaintat  de  insp.  Handraluca  Mircea  din  cadrul  comp.  de

gospodarie comunală și locativă al Primariei Orasului Huedin, prin care solicită aprobarea rectificarii cap. - Criterii de
selectie, pct.II: Stare Civila, aprobate prin Anexa nr. 1 la HCL nr. 26/201 4.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 8396/2014 inaintat de primar si avizat de comisia de Administratie
publica, juridical, de disciplina, munca si protective sociala la sedinta din data de 31.10.2014.

Luând în considerare prevederile H.C.L. Nr.26/2014,   Legea 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 A R A S T E

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2014  cap. Criterii de selecție –
pct.II – Stare Civilă,  privind criteriile de punctaj (criterii de eligibilitate, selectie și de repartiție) pentru soluționarea
cererilor de locuinte sociale și de locuințe din fondul locativ de stat și repartizarea acestora, în regim de închiriere,
astfel :

II. Stare Civila :
Pentru punctele a-c  se puncteaza doar una din situatii.
a. casatorit  ......................................................................................................10 p
b. necasatorit …................................................................................................ 5 p
c. necasatorit, vaduv, divortat fara copii in intretinere .................... 3 p
d. familie monoparentala ...........................................................................12 p

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  compartimentul de gospodarie comunala
si locativa   din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr. 150/31.10.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan                 Contrasemnează Secretar,

          Cozea Dan
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