R O M Â N I A
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA ŞĂRMĂŞAG
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.109
din 29 august 2018
privind stabilirea şi aprobarea Graficului – Calendar de lucru al comisiei locale de analiză a
cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin ANL pentru sesiunea a III-a 2018
de depunere a cererilor
Consiliul local al comunei ȘĂRMĂȘAG, judeţul Sălaj întrunit în ședința ordinară din data de 29
august 2018;
Având în vedere:
- prevederile art.36, alin.2 lit.c), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a), pct.5, pct.17, alin.6 lit.e)din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-Expunerea de motive a primarului nr.4813/23 august 2018;
-Raportul de specialitate nr.4812/23 august 2018;
-Avizul comisiei de specialitate al consilului local nr.5045/29 august 2018;
-prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL, actualizată și ale H.G. nr.962/2001 privind
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998 actualizată;
- Legea locuinţei nr.114/1996, actualizată, O.U.G. nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor, H.G.
nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei;
-Ţinând seama de prevederile Hotărârii consiliului local nr.53/2012 privind aprobarea criteriilor pentru
stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru
tineri, destinate închirierii, în comuna ȘĂRMĂȘAG, precum şi avizul favorabil al Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului cu nr.38214/I.M/30.05.2012;
În temeiul art.45 și ale art.115 lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare,adoptă prezenta,
H O T Ă R Â R E:
Art.1.Se stabileşte şi se aprobă Graficul – Calendar de lucru al comisiei locale de analiză a
cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin ANL pentru sesiunea III-a 2018 de
depunere a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL. conform anexei
nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
ȘĂRMĂȘAG, compartimentul buget,finanțe,contabilitate,impozite,taxe local, salarizare și resurse
umane şi Comisia locală de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri,
construite prin ANL.
Art.3. Prezenta se va comunica cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
-Primarul comunei ȘĂRMĂȘAG;
-Compartiment buget, contabilitate,salarizare și resurse umane;
- Membrilor comisiei locale de analiză;
- site www.sarmasag.ro;
- Dosar ședință;
- Dosar Hotărâri.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
KOVACS TIBERIU
Șărmășag la 29 august 2018
Consilieri Total – 15, Nr.consilieri prezenţi - 15
Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei,
ANGELA RODICA OROIAN

Anexa nr. 1
La H.C.L. nr.109 din 29 august 2018
GRAFICUL – CALENDAR
de lucru a COMISIEI SOCIALE DE ANALIZĂ a solicitărilor de locuinţe ANL, în vederea
întocmirii “LISTEI DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINŢEI A.N.L.”
tranşa III 2018 ( unităţi locative)
Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

ACTIVITĂŢI
Trimiterea înştiinţărilor către solicitanţi privind
modalităţile de depunere a dosarelor şi termenul limită
până la care se primesc dosarele
Data limită pentru depunerea dosarelor
Studierea dosarelor şi întocmirea: - LISTA CU
SOLICITANŢII CARE AU ACCES LA LOCUINŢĂ LISTA CU SOLICITANŢII CARE NU AU ACCES LA
LOCUINŢĂ
Discutarea şi aprobarea în Consiliul local a listelor de la nr.
Crt.3
Publicarea listelor după aprobare prin afişarea la un loc
accesibil publicului
Termenul de contestaţie
Soluţionarea contestaţiilor
Întocmirea “ FIŞEI SOLICITANŢILOR DE
LOCUINŢĂ”
Efectuarea anchetei sociale şi întocmirea FIŞEI DE
ANCHETĂ SOCIALĂ
Analiza fiecărei solicitări în parte pe baza documentelor de
la dosar şi întocmirea FIŞEI DE CALCUL A
PUNCTAJULUI
Întocmirea LISTEI DE PRIORITATE PENTRU
ACORDAREA LOCUINŢEI ANL.
Discutarea şi aprobarea în Consiliul Local a LISTEI DE
PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINŢEI
ANL
Publicarea listei după aprobare prin afişarea la un loc
accesibil publicului
Termenul de contestaţie
Soluţionarea contestaţiilor
Întocmirea LISTEI DE REPARTIZARE A
LOCUINŢELOR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
KOVACS TIBERIU

TERMEN/
PERIOADĂ
03.09 - 06.09.2018

OBS

14.09.2018
17.09.-21.09.2018

Şed. C.L. luna
septembrie 2018
După aprobarea în
C.L.
7 zile de la afişare
15 zile de la
înregistrare
Până la 17.10.2018
Până la 17.10.2018
Până la 17.10.2018

Până la 17.10.2018
Şed.C.L luna
octombrie 2018
După aprobarea în
C.L.
7 zile de la afişare
15 zile de la
înregistrare
Şed.C.L luna
noiembrie 2018

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei,
ANGELA RODICA OROIAN

