JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84/2021
privind aprobarea repartizării către d-na Stăncesc Loredana-Raluca, născută
Iovanescu, a locuinţei construite pentru tineri, identificată ca ap. nr. 18, din blocul
construit de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situat în oraşul Haţeg, Aleea
Constructorului nr. 4, judetul Hunedoara
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. 10609 din 20.04.2021, prin care se propune
aprobarea repartizării către d-na Stăncesc Loredana-Raluca, născută Iovanescu a locuinţei
construite pentru tineri, identificată ca ap. nr. 33, din blocul construit de Agenţia Naţională
pentru Locuinţe, situat în oraşul Haţeg, Aleea Constructorului nr. 4, judetul Hunedoara, ca
urmare a predării locuinţei de către unul dintre titularii de contract.
Având în vedere:
a)Hotărârea Consiliului Local al oraşului Haţeg nr. 117/2018 privind aprobarea criteriilor
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuință și în repartizarea
locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Oraşul Haţeg;
b)hotărârea nr. 158/2018 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele
pentru tineri destinate închirierii, realizate prin ANL, în oraşul Haţeg, str. Aleea
Constructorului, nr. 4, judeţul Hunedoara.
c) hotărârea nr.10/2019 pentru aprobarea listei privind stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de repartizare, prin închiriere, a locuinţelor construite prin ANL, în
oraşul Haţeg;
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) teza II), alin. (3) din Legea nr.152/1998
privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările
ulterioare ale art.15 alin. (5), alin. (8)-(9) lit. a) din Normele metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 962/2001;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. d), 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 O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 (1) Se aprobă repartizarea către d-na Stăncesc Loredana-Raluca, născută
Iovanescu, cu domiciliul în oraşul Haţeg, str. Independenţei, nr. 6, Sc. B, nr. 22, judeţul
Hunedoara, a locuinţei construită pentru tineri, identificată ca ap. 18, din blocul construit de
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situat în oraşul Haţeg, Aleea Constructorului nr. 4, judetul
Hunedoara.
(2) Constată că persoana nominalizată la alin. (1), se regăseşte pe poziţia nr. 9 din
lista de priorităţi aprobată prin hotărârea consiliului local nr. 10/2019.
Art. 2 Imputerniceşte pe d-l primar al oraşului Haţeg Adrian Emilian Puşcaş să
încheie contractul de închiriere, în condiţiile legii.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de biroul administrarea domeniului
public şi privat.
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 22 mai 2021

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Adrian-Emilian Puşcaş

