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

                                                                                               H O T Ă R Â R E
            privind  aprobarea modificarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor
de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri,  destinate închirierii în orașul Huedin, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 29.07.2011

                 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016

Având  în  vedere  Procesul  Verbal  nr. 622  din.21.01.2016,  al  comisiei  sociale  constituită  conform

dispoziției primarului nr. 209 din 01.03.2011, privind aprobarea modificării criteriilor cadru pentru stabilirea

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate

închirierii în orașul Huedin, aprobate prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 29.07.2011, prin care se

propune modificarea lit. A ,, CRITERII DE ACCES LA LOCUINTA,,, pct.1 în sensul ca: 

„1. Titularul  cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii,  trebuie să fie  major,  în
vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36
luni de la împlinirea acestei vârste.”

Ținând seama de referatul nr.  632/21.01.2016 înaintat de administrator Gabor Claudiu din cadrul
Primăriei Huedin.

Având în  vedere  proiectul  de  hotărâre  nr.   636/2016  înaintat  de  primar  și  avizat  de comisia  de
administratie publică, juridică, de disciplină, muncă și protecție socială, la ședința din data de 25.01.2016.

Luând în considerare prevederile art.3, 4, 8, alin.1, 3, 4, 5, din Legea nr. 152/1998 privind înființarea
A.N.L, art. 3, art.14 alin. 1, 2, 7, 8, 9, lit.a, b, art.15 din H.G. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 152/1998, art.8,  alin.1 din Legea nr. 221/2015 privind aporbarea OG nr. 6/2014
pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr. 152/1998 privind  înființarea A.N.L.

Ținând seama de prevederile 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  criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor
de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri,  destinate închirierii în orașul Huedin, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 29.07.2011, astfel:

-  lit. A ,, CRITERII DE ACCES LA LOCUINTA,,, pct.1 va avea următorul conținut: 
„1. Titularul  cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii,  trebuie să fie  major,  în
vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36
luni de la împlinirea acestei vârste.”

   Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează  compartimentul 

administrația domeniului public și privat  din cadrul  Primăriei  orașului Huedin.

 Nr. 3/29.01.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:                                  14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


