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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

             H O T Ă R Â R E
               privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88 din 26.06.2015 privind aprobarea repartizării
locuinței sociale din fondul locativ de stat, locuința situată in Huedin, str. Horea, nr. 62, ap. 6/A, jud. Cluj, d-lui.
Rostas Robert.
  
             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 30.07.2015

Având  în  vedere  cererea  nr.  6453  din  21.07.2015  depusă  de  d-ul  Rostaș  Robert  care  dorește
modificarea repartiției în altă parte decât în Huedin, str. Horea, nr. 62, ap. 6/A și sesizarea nr. 6310 din data de
16.07.2015  depusă  de d-na.  Dani  Dorina  soția  d-lui.  Dani  Martin,  ambele  privitoare la  faptul că,  în urma
mutării în apartamente sociale învecinate și pe fondul unor animozități mai vechi care s-au amplificat în urma
mutării  recente a  d-lui  Rostaș  Robert  în apartamentul  învecinat,  a  fost  convocată  comisia  de  aprobare  a
repartizării  locuintelor  dn  fondul  locativ  de  stat  în  vederea  analizării  posibilității  modificării  repartiției,
respectiv referatul nr.6527/23.07.2015  înaintat de dl. Insp. Handraluca Mircea.

Comisia de aprobare a repartizarii locuintelor dn fondul locativ de stat prin procesul verbal nr. 6498
din 22.07.2015,  a aprobat revocarea  H.C.L  nr.  88 din 26.06.2015  privind aprobarea  repartizării  locuinței
sociale din fondul locativ, locuință situată în Huedin, str. Horea, nr. 62, ap. 6/A, jud. Cluj, d-lui. Rostas Robert, și
aprobarea  repartizării locuinței sociale situate în Huedin, str. P-ta. Victoriei, nr. 26, ap. 1, jud. Cluj, d-lui Rostaș
Robert.

Ținând seama de proiectul de  hotărâre nr.  6553/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de
administratie publică la ședința din data de 24.07.2015.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei,  art. 30 alin.5 din HG nr. 1275/2000,
respectiv  art.   36,  alin.  2,  lit.  d alin.6,  lit.a,  alin.6,  lit.a,  pct.  17,   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 revocarea H.C.L nr. 88 din 26.06.2015 privind aprobarea repartizării locuinței sociale
din fondul locativ de stat, locuința situată in Huedin, str. Horea, nr. 62, ap. 6/A, jud. Cluj, d-lui. Rostas Robert.

Art.2. Se aprobă repartizarea locuinței sociale situate în Huedin, str. P-ta. Victoriei, nr. 26, ap. 1, jud.
Cluj, d-lui Rostaș Robert.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de gospodarie 
comunala și locativă din cadrul Primăriuei Orașului Huedin. 
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Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Parpucea Emilian               Cozea Dan
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