
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

                  H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea revocării H.C.L nr. 137 din 24.09.2010 privind aprobarea repartizării locuinței sociale, locuință 

situată în orașul  Huedin, str. Fildului, nr. 59, ap. 8, jud. Cluj, d- lui Boroș Tiberiu, și aprobarea repartizării locuinței 

sociale situată în orașul Huedin, str. Fildului nr. 59, ap.5, jud. Cluj, d-lui Boroș Tiberiu.   

 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2020. 

             Având în vedere cererea nr. 494 din 15.01.2020 depusă de d-ul Boroș Tiberiu în calitate de chiriaș a locuinței 

sociale situate în orașul Huedin str. Fildului, nr. 59, ap. 8, prin care solicită aprobarea schimbării locuinței cu o altă 

locuință socială situată în Huedin str. Fildului, nr. 59, ap.5, locuință rămasă liberă în urma rezilierii contractului nr. 

6938 din 02.08.2010. 

             Comisia de aprobare a repartizării locuințelor din fondul locativ de stat prin procesul verbal nr. 8411/2010, a 

aprobat revocarea H.C.L nr. 137 din 24.09.2010 privind aprobarea repartizării locuinței sociale din fondul locativ de 

stat,  locuință situată în orașul  Huedin, str. Fildului, nr. 59, ap. 8 , jud. Cluj, d-lui. Boros Tiberiu și aprobarea 

repartizării locuinței sociale situate în orașul Huedin, str. Fildului, nr. 59, ap. 5, jud. Cluj, d-lui Boros Tiberiu 

 Ținând seama de referatul nr. 5368/23.07.2020 înaintat de administrator Gabor Claudiu, prin care propune 

revocarea privind aprobarea repartizarii locuintei sociale din fondul locativ de stat, locuinta situată în Huedin, str. 

Fildului, nr. 59, ap. 8, jud. Cluj, d-lui Boroș Tiberiu, și aprobarea repartizarii locuintei sociale situate în orașul  Huedin, 

str. Fildului  nr. 59, ap.5, d-lui Boroș Tiberiu.  

 Având în vedere  proiectul de hotărâre nr. 5388/24.07.2020 înaintat  de primar și avizat de comisia de muncă și 

protecție socială la ședința din data de 27.07.2020.  

 Luând în considerare prevederile H.C.L. nr.123/31.08.2012 prin care s-a aprobat constituirea comisiei de 

analiza a cererilor pentru repartizarea de locuinte sociale, Legea nr. 114/1996 a locuintei, cât și  art. 21 alin.2 din H.G 

1275/2000,  privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996 a locuintei, art. 129, alin. 1, 2, 

lit.a, alin.7, lit.d, pct. q și art. 196, lit.a din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

 

                H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 Art.1. Se  aprobă  revocarea H.C.L nr. 137 din 24.09.2010 privind aprobarea repartizării locuinței sociale, 

locuință situată în orașul  Huedin, str. Fildului, nr. 59, ap. 8, jud. Cluj, d- lui Boroș Tiberiu. 

 Art.2. Se aprobă  repartizarea locuinței sociale  situată în orașul Huedin, str. Fildului nr. 59, ap.5, jud. Cluj,  

d-lui Boroș Tiberiu.   

             Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administrația domeniului public din 

cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr. 95/31.07.2020   

        Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              12 

        Consilieri absenți:    3  

                    Votat pentru:   12 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Resteman Florineta                                 Cozea Dan 


