JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 118/2021
privind aprobarea repartizării locuințelor sociale a căror ordine de prioritate a fost
stabilită prin act administrativ al Consiliului local, către persoanele nominalizate în
anexă
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
Examinând referatul de aprobare nr. 336/24 din 09.07.2021, prin care se propune
aprobarea repartizării locuințelor sociale a căror ordine de prioritate a fost stabilită prin act
administrativ al Consiliului local, către persoanele nominalizate în anexă, în scopul ocupării
locuinţelor sociale libere, a asigurării de astfel de locuinţe persoanelor îndreptăţite, în
condiţiile legii.
Având în vedere:
a)hotărârea Consiliului Local al oraşului Haţeg nr. 106/2014 privind constituirea comisiei de
analiză a locuinţelor sociale şi a locuinţelor construite din fondul locativ de stat şi aprobarea
criteriilor în baza cărora se repartizează aceste locuinţe;
b)hotărârea nr. 93/2021 privind aprobarea listei cuprinzând ordinea de prioritate pentru
repartizarea, prin închiriere, a locuinţelor sociale în oraşul Haţeg;
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1), art. 10, art. 43, art. 44 din Legea nr.
114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin.
(3), art. 21 alin. (1), art. 22, art. 23 lit. a), art. 24, art. 25, art. 37 din anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 1275/2000 pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare
a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. c)-d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. q), art.
139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 (1) Se aprobă repartizarea locuințelor sociale a căror ordine de prioritate a fost stabilită
prin act administrativ al Consiliului local, către persoanele nominalizate în anexa la prezenta
hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta.
(2) Constată că persoanele nominalizate la alin. (1), se regăsesc pe poziţiile nr. 1 şi nr. 3 din
lista cuprinzând ordinea de prioritate aprobată prin hotărârea consiliului local nr. 93/2021,
persoana de pe poziţia nr. 2 din această listă renunţând la repartizarea locuinţei, în scris.
Art. 2 Imputerniceşte pe d-l primar al oraşului Haţeg Adrian Emilian Puşcaş, ca prin
intermediul structurilor cu atribuţii din cadrul aparatului de specialitate, să încheie contractul
de închiriere, în condiţiile legii.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de biroul administrarea domeniului public şi
privat, direcţia economică, serviciul juridic.
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termenul legal, la Tribunalul Hunedoara,
Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ.

Art. 5 Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi se
comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului oraşului
Haţeg, compartimentului administraţie publică locală, Biroului ADPP şi prin grija acestuia
persoanelor şi structurilor interesate.
Haţeg, la 09 iulie 2021

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Adrian-Emilian Puşcaş

