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

                                                                     
                                                                                    H O T Ă R Â R E
            privind aprobarea modificarii  anexei nr.1 la HCL nr. 28/2015,, criterii de eligibilitate,, privind accesul la
locuințele sociale,  aflate în  proprietatea Consiliului Local Huedin.

                 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinara din data de 27.11.2015.
Având în vedere referatul nr. 1435/20.02.2015 înaintat de compartimenul de gospodarie comunala si

locativa  din  cadrul  Primariei  Huedin,  prin  care  se  propune modificarea    anexei  1  la  H.C.L   nr.  28  din.
27.02.2015,  în sensul introducerii literei o)  dupa litera n),  la  Capitolul A „CRITERII DE ELIGIBILITATE”,  I.
„Criterii de eligibilitate privind accesul la locuintele sociale, locuintele construite din fondurile statului aflate
in proprietatea statului Roman administrate de Consiliul Local al Orasului Huedin(mai putin locuinte ANL),
punctul  2.  „Nu  pot  beneficia  de  locuinte  sociala  si  locuinte  construite  din  fondurile  statului  aflate  in
proprietatea statului Roman administrate de Consiliul Local al Orasului Huedin(mai putin locuinte ANL) cu
urmatorul cuprins:

- o) Solicitantii, care din diferite motive refuza repartitia unei locuiunte sociale si locuinte construite
din fondurile statului aflate in proprietatea statului roman administrate de consiliul local al orasului Huedin
(mai putin locuinte ANL) emisa de Consiliul Local Huedin, pierd dreptul de a beneficia de o alta repartitie a
unei locuinte pe raza orasului Huedin pentru o perioada de 5 ani de la data refuzului locuintei pentru care s-a
emis repartitia,

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 10.045/2015 înaintat  de primar  și  avizat de comisia de
adminsitratie publică, juridică, de disciplina, muncă și protecție sociala, la ședința din data de 23.11.2015.

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 modificarea  anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din. 27.02.2015, în sensul
introducerii  literei o) după litera n),  la Capitolul A „CRITERII DE ELIGIBILITATE”, I. „Criterii de eligibilitate
privind accesul la locuințele sociale, locuințele construite din fondurile statului aflate în proprietatea Statului
Roman,   administrate de Consiliul Local al Orașului Huedin (mai puțin locuințe A.N.L),  punctul 2. „Nu pot
beneficia de locuințe sociale și locuințe construite din fondurile statului,  aflate în proprietatea Statului Roman,
administrate de Consiliul Local al Orașului Huedin(mai puțin locuințe A.N.L),  cu următorul cuprins: 

o) Solicitanții, care din diferite motive refuza repartitia unei locuiunte sociale si locuinte construite
din fondurile statului aflate in proprietatea statului roman administrate de consiliul local al orasului Huedin
(mai putin locuinte ANL) emisa de Consiliul Local Huedin, pierd dreptul de a beneficia de o alta repartitie a
unei locuinte pe raza orasului Huedin pentru o perioada de 5 ani de la data refuzului locuintei pentru care s-a
emis repartiția.

                Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează administratorul domeniului
public al orașului Huedin.

 Nr. 157/ 27.11.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:    2
Votat pentru:                                  13

              

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Farkaș Marius Cozea Dan

            
   


