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

  H O T Ă R Â R E
   privind aprobarea efectuarii unui schimb de locuințe din Bl. ANL, str. Gheorghe Doja, respectiv  
apartamentul nr. 8 deținut de Harko Cristina Maria,  cu apartamentul nr. 5. 

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale. 

Având în vedere cererea depusă de Harko Cristina Maria  cu  domiciliul în orașul Huedin,  str.

Gheorghe Doja nr. 5A, ap.8, Judetul Cluj, prin care solicită aprobarea unui schimb de locuință, respectiv

schimbarea apartamentului nr. 8 cu apartamentul nr. 5 din  Bl. ANL nr. 5 A, str. Ghoerghe Doja.  

Ținând seama de Procesul Verbal nr. 10067/22.11.2016 al comisiei sociale constituită  conform

dispoziției  primarului nr. 207/01.03.2011,  prin care s-a aprobat cererea depusă de d.na Harko Cristina

Maria  privind schimbul locuinței  ANL deținută  de această  familie cu  contract  de închiriere cu  o  altă

locuință situată în același imobil conform necesităților actuale ale familiei în cauză, respectiv schimbarea

apartamentului nr. 8 cu apartamentul nr. 5 din blocul ANL, str. Gheorghe Doja nr. 5A, și ținând seama de

referatul nr. 10090/22.11.2016 înaintat de administraor Gabor Claudiu. 

Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 10134/23.11.2016 înaintat de primar și avizat de comisia

de  administratie  publică,  juridica,  de  disciplină,  muncă  și  protectie  socială,  la  ședința  din  data  de

23.11.2016.

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

Art1. Se aprobă efectuarea unui schimb de locuințe din Bl. ANL, str. Gheorghe Doja, respectiv  

apartamentul nr. 8 deținut de Harko Cristina Maria,  cu apartamentul nr. 5 neinchiriat. 

Art.2.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  biroul  de  gospodarie

comunală și locativă  din cadrul Primăriei orașului Huedin. 
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Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela                        Cozea Dan
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