
Consiliul local orasenesc Seini      

   Judetul Maramures 
 

 

H O T A R A R E A   NR. 75/ 2014 
 

Privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea apartamentelor din blocul ANL ; 
 

 

     Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara din 16.10.2014; 

    Avind in vedere : - faptul ca pe str. M.Eminescu, in incinta Casei de cultura s-a 

construit un bloc ANL ; 

- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini ; 

- Criteriile Cadru de acces si ierarhizare  pentru obtinerea de locuinta ; 

- Proiectul de hotarare ;  

- Avizul comisiei de specialitate  din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului; 

              In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;  

              In conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei 

Nationale pentru Locuinte cu modificarile si completarile ulterioare, HG 962/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 152/1998 modificata si completata 

prin HG nr.889/2008 ; 

  In baza art.36 al.1, al.2 litera b, al. 4, lit. d, art. 45 si art. 115, al.1, lit. b din Legea 

nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare: 

H O T A R A S T E 
 

 

  Art.1. Se aproba propunerile de «Criteriile de acces la locuinte si Criteriile de 

ierarhizare stabilite prin punctaj din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate 

in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate 

inchirierii, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

  Art.2. Se aproba lista actelor justificative care trebuiesc depuse in vederea 

analizarii cererilor, conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.  

  Art.3. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Ministerului Dezvoltarii si Administratiei Publice Bucuresti . 

- Serviciului Economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului. 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului. 

- Un exemplar se afiseaza. 

 
 

 

Seini la 16.10.2014 

 
   Presedinte de sedinta,    Contrasemneaza, 

               Secretar, 

               Bud Ioan  

 


