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                                                                                                     H O T Ă R Â R E
           privind aprobarea listei de priorități în repartizarea  locuințelor din fondul locativ de stat,  aflate în proprietatea
orașului Huedin

                   Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 28.11.2014.
Având în vedere procesul verbal  nr. 9049 din 21.11.2014 al comisisie de aprobare a repartizarii locuintelor din

fondul localtiv de stat, care in sedinta din 21.11.2013 ora 12.00 in urma analizarii a celor 9 dosare depuse de solicitanti
de  locuinte  din  fondul  locativ  de  stat,  care  au  depuse  documentatia   in  vederea   stablirii  ordinii  de  prioritate  si
repartizare unei locuinte din fondul locativ de stat potrivit H.CL nr. 26 din 28.02.2014 comisia a aprobat 5 dosarele
depuse de solicitanti de locuinte din fondul locativ de stat constatand faptul ca, acestea respecta criteriile de eligibilitate
aprobate prin HCL nr. 26 din 28.02.2014 si a respins un numar de 4 doasare depuse de solicitantii de locuinte din fondul
locativ de stat constatand faptul ca acestea nu respecta criteriilor de eligibilitate si termenul de depunere a actelor
stabilite prin HCL nr. 26 din 28.02.2014.

Ținand  seama  de  referatul  nr.  9056/21.11.2014  înaintat  de  insp.  Handraluca  Mircea  din cadrul  Primăriei
Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 9070/2014 înaintat de primar și avizat de comisia de administrație
publică la ședința din data de 24.11.2014.

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 de priorități în repartizarea  locuințelor din fondul locativ de stat,  aflate în proprietatea
orașului Huedin,  cf. anexei la prezenta  hotărâre.
 Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  compartimentul spatiu locativ din cadrul
Primariei Orasului Huedin.

Nr. 167/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan                     Contrasemnează Secretar,

          Cozea Dan
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