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

           H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  revocarii Hotărârii Consiliului Local nr. 150/2013

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară  din  data de  28.02.2014.
Având în vedere  referatul nr. 1177/20.02.2014,  înaintat de compartimenul de gospodarie comunală și

locativă din cadrul Primăriei Huedin,  prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150/2013 prin
care s-au aprobat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate
închirierii,  rămase vacante în anul  2013 – 2014, ținând seama de adresele M.D.R.T nr. 51263/EC/14.07.2011,
105764/07.02.2014 privind  avizarea criteriilor  pentru locuințele care devin vacante în anul 2013 – 2014. 

Ținând  seanma de proiectul  de  hotărâre nr.  1131/2014  inaintat  de primar  și  avizat  de comisia  de
administratie publică, juridică , de disciplină la ședința din data de 24.02.2014. 

Luând în considerare prevederile art.3, 4, 8, alin.1, 3, 4, 5, din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea ANL,
art. 3, art.14 alin. 1, 2, 7, 8, 9, lit.a,b, art.15 din HG. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice privind
aplicarea legii nr. 152/1998, art.36, alin2 , lit.d,  6, lit.a, pct. 17, 19 lit.e,, şi art. 46   din Legea  nr. 215/2001 a
Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 

       H O T Ă R Ă Ș T E

  Art.1.  Se aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  150/29.11.2013,  prin  care  s-au  aprobat
criteriile  pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii, rămase
vacante în anul 2013 – 2014. 

  Art.2.  Pentru solutionarea cererilor de repartizare de locuinte ANL  care devin vacante în anul 2014  se
vor aplica prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2011.
    Art.3 .  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  compartimentul de gospodărie
comunală și locativă din cadrul Primăriei Huedin .
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