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H O T Ă R Â R E A   Nr.108 

din 29  august 2018  
privind aprobarea listei  prioritate și a listei  de repartizare, în vederea atribuirii, pentru 

locuințele destinate închirierii, construite din fonduri ANL 
 

Consiliul local al comunei Şărmăşag,judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29 august 2018; 
 Având în vedere:  
- prevederile art.36, alin.2, lit.c, alin.5,lit.b din Legea nr. 215/200,  privind administraţia publică 
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- Raportul de specialitate cu nr. 456/8 august 2018 pentru aprobarea listei de prioritate și a listei 
de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri 
ANL; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Expunerea de motive a primarului cu nr.4564/8 august 2018; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică;  
-Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local cu nr.5044/29 august 2018; 
          În temeiul art. 45 și ale art.115,lit.a din Legea nr. 215/200,  privind administraţia publică 
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  

H O T Ă R E Ș T E: 
Art.1.Se aprobă  lista de prioritate, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate 

închirierii, construite din fonduri ANL conform anexei nr.1 ,anexă care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă  lista de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate 
închirierii, construite din fonduri ANL conform anexei nr.2 ,anexă care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Repartizarea locuinţelor se va  face potrivit listei aprobate prin prezenta hotărâre. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
 -Primarul comunei Şărmăşag; 

- Dosar şedinţă ; 
 -Dosar hotărâri.- 
   
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 
    KOVACS  TIBERIU       Secretarul  comunei 
           ANGELA RODICA OROIAN 

 
 
Șărmășag la 29 august  2018 
Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi -  15 
Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 



Anexa  nr.1 la  
HCL. 108/29.08.2018 

 
 

LISTA DE PRIORITATE 
pentru acordarea locuinţei A.N.L. 

 
 

Nr. 
crt.  

Numele şi prenumele  
Adresa  

Punctaj  
realizat  

Dosar  
Nr.  

Data 
depunerii 

cererii  

Nr. 
camere 
solicitate 

OBS 

0.  1  2  3  4  5  6  
1. KATONA MELINDA 35 4205  16.07.2018 2  

   

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 
    KOVACS  TIBERIU       Secretarul  comunei 
           ANGELA RODICA OROIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.2 la 

HCL.nr.108/29.08.2018 

LISTA DE REPARTIZARE 
a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin A.N.L. 

 
Nr. 
crt.  

Numele şi prenumele 
Adresa  

Dosar  
nr.  

Punctaj 
realizat  

Observaţii  

0  1  2  3  4  
1   KATONA MELINDA 4205/16.07.2018 35    

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 
    KOVACS  TIBERIU       Secretarul  comunei 
           ANGELA RODICA OROIAN 

 

 


