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HOTARARE

pentru aprobarea organizarii unei sesiuni de depunere dosare in vederea repartizirii unei locuinte
pentru tineri construite prin Agenlia Nafionali pentru Locuinfe

Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 391483 din 17.10.2016, intocmit de Direclia Pahimoniu lmobiliar -
Serviciul Locuinfe, Spafii Comerciale prin care se propune Consiliului Local I municipiului Oradea aprobarea organizirii
unei sesiuni de depunere a dosarelor pentru locuinlele destinate tinerilor construite prin programul ANL,

VizAnd procesul verbal, nr. 284604 din 11.10.2016, al Comisiei sociale de analizd a solicitirilor de locuinle
sociale gi de locuin(e pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate in administrarea Direc[iei Patrimoniu lmobiliar prin
care se propune organizarea unei noi sesiuni de preluare a solicitirilor de locuinle pentru tineri construite din fondurile
ANL, in perioada 01.1 1.2016 - 30.12.2016,

Jindnd seama de prevederile Legii nr. 152/1998 privind ?nfiin{area Agen{iei Na[ionale pentru Locuinle,
republicati 9i actualizati, respectiv Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 112l1gb8
privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin H.G. nr.962t2001, actualizat,

Vdzdnd proiectul de hotdrdre gi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
ln conformitate cu prevederile art. 36 alin, (2) lit. c) alin. (5) lit. b) 9i art. 45 alin (3) din Legea nr. Z1St200l, privind

administra{ia publicd locala, republicati, cu modificarile sicompletarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
Hotirigte:

Art.1' Se aprobd organizarea unei sesiuni de depunere a cererilor, inso[ite de actele doveditoare, pentru
solicitantii de locuin{e construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritifl, in perioada
01 noiembrie 2016 - 30 decembrie 2016.

Att.z. Se aprobi opisul actelor justificative care vor fi anexate cererii (Anexa nr. 1 la prezenta HotdrAre).
Art'3' Se aprobd criteriile - cadru, respectiv: criterii de acces in locuinld gi criterii de ierarhizare prin punctaj

care se aplicd cererilor depuse in sesiunea 01 noiembrie 2016 - 30 decembrie 2016 (Anexa nr.2'la piezenta
Hotd16re).

Art.4. La finalul sesiunii de depunere, dosarele vor fi analizate de cdtre Comisia sociald de Analizi a
Solicitdrilor de locuin{e sociale gi de locuinle pentru tineri construite din fondurile ANL aflate in administrarea Direc{iei
Patrimoniu lmobiliar, avdnd componen{a stabilitd prin HCL nr.8 din 18.01.2016, modificati prin HCL nr,51g din
28'07.2016, comisie urmAnd a supune aprobirii Consiliului Local al Municipiului Oradea Lista finali privind stabilirea
ordinii de prioritate in solu(ionarea cererilor de locuinte pentru locuinlele construite din fondurile ANL.

Art.S. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredin[eazd Direc{ia Patrimoniu lmobiliar - Serviciul
Locuin!e, Spafii Comerciale.

Art.6. Prezenta hotdrdre se comunici cu:
r lnstitutia Prefectului- jude{ul Bihor
o PrimarulMunicipiuluiOradea
. PMO - Direclia Patrimoniu lmobiliar - serviciul Locuin{e, spa{ii comerciale. Se publici in M.O. aljud. Bihor qi pe site-ul www.oradaarq_
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Hotdrdrea a fost adoptati cu unanimitate de voturi ,,pentru"
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