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Proiect de hotărâre nr. 219/2021 

privind  aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate 
închirierii, realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe, în oraşul Haţeg, str. Aleea 

Constructorului, nr. 4, precum şi a listei solicitanţilor respinşi 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare nr. 336/125 din 14.12.2021, prin care se propune 
aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, 
realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe, în oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr. 
4, precum şi a listeiu solicitanţilor respinşi, ca urmare a epuizării numărului de persoane aflate 
pe lista aprobată anterior de autoritatea deliberativă, cărora li s-au atribuit locuinţele rămase 
disponibile, in blocul de locuinţe vechi, existent în oraş, ca urmare a predării acestora 
administratorului de către foştii chiriaşi. 
           Având în vedere: 
a)Procesul verbal al comisiei sociale care a analizat cererile în vederea repartizării locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii, realizate prin Agenţia Naţională perntru Locuinţe, înregistrat 
sub nr. 25117/06.12.2021; 
b)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; 
             În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1), alin. (1)², alin. (2), alin. (3) din Legea 
nr.152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 alin. (1), art. 14 alin. (7), art.15 alin.(1), 
alin. (3)-(4) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare;  

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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1 Se aprobă lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate 
închirierii, realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe, în oraşul Haţeg, str. Aleea 
Constructorului, nr. 4, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Art. 2 Se aprobă lista solicitanţilor respinşi care nu au îndeplinit cel puţin un criteriu de acces 
la locuinţă şi/sau nu au depus actele necesare din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de 
acces la locuinţă, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.  
Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştiinţă publică prin afişare pe panourile de afişaj, 
special amenajate ale Consiliului local al oraşului Haţeg şi pe site-ul www.primariehateg.ro. 
Art. 4  Anexele nr.1 -2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5 (1)Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe în soluţionarea cererilor se 
vor adresa, primarului oraşului Haţeg, în termen de 7 zile de la afişarea listelor, în condiţiile 
art. 3.  



(2)Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile 
legii.   
(3)Modul de soluţionare a contestaţiilor, de către primar, poate fi contestat la Tribunalul 
Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 6 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se va asigura prin intermediul comisiei 
sociale, constituită în condiţiile legii şi a structurilor cu atribuţii din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Haţeg. 
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul 
www.primariehateg.ro şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului 
Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, 
Direcţiei economice,  Biroului administrarea domeniului public şi privat şi prin intermediul 
acestuia tuturor structurilor şi persoanelor interesate . 

 
 
Haţeg,   la  14 decembrie 2021 
  

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian-Emilian PUŞCAŞ 
 


