
ROMANIA                                                                                                                                                                
JUDETUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

        
      H O T Ă R Â R E

privind aprobarea desemnării  celor  4  reprezentanți ai Consiliului Local Huedin în Comisia Socială, 
care va analiza cererile depuse de către petenți în vederea repartizării unei locuințe rămase vacante pe perioada 
exploatării acestora, în cadrul programului de construcții locuințe pentru tineri destinate  închirierii.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001

a administraţiei publice locale.

    Având  în  vedere  referatul  nr.  4581/17.05.2017  înaintat   de  administrator  dom.public  al  orașului

Huedin, privind constituirea unei comisii sociale care va analiza dosarele depuse de către petenți,  în vederea

repartizării unei locuințe rămase vacante pe perioada exploatării acestora, în cadrul programului de construcții

locuințe pentru tineri destinate închirierii și ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 26/25.02.2011,

prin care sa  aprobat  desemnarea comisiei  sociale de analizare cereri  depuse în vederea alcătuirii  listei  de

priorități pentru repartizarea  locuițelor A.N.L.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 4688/19.05.2017 înaintat de primar și avizat de comisia de

administratie publica la ședința din data de 22.05.2017.

Luând în considerare prevederile art.14 din  Legea nr. 152/1998 privind infiintarea A.N.L , art.15, alin. 

9  din H.G 962/2001 privind locuintele rămase vacante pe perioada exploatării acestora, în regim de inchiriere, 

privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998 art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele  

publice locale respectiv art. 38  , alin. 2, lit. b, alin.4, lit.a, şi art. 46   din Legea  nr. 215/2001 a Administratiei 

Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 

Depun prezentul

                                PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă desemnarea  celor  4  reprezentanți ai Consiliului Local Huedin în Comisia Socială, 

care va analiza cererile depuse de către petenți în vederea repartizării unei locuințe rămase vacante pe perioada 

exploatării acestora, în cadrul programului de construcții locuințe pentru tineri destinate  închirierii astfel:

– Cozea Marinela

– Fărcaș Viorel

– Biro Lajos

– Dongolo Csaba

          Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Primarul orasului Huedin.

Nr. 77/26.05.2017 
              Consilieri total: 15

Consilieri prezenţi: 15
Consilieri care nu participa la vot:  5
Votat pentru: 10

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Biro Lajos                        Cozea Dan
LS………………………


