ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea listei finale si a Comisiei de repartizare privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din
locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, construite prin programul ANL, din fondul special constituit
conform HCL nr.597/2008, destinate închirierii, în municipiul Oradea, in anul 2009, prevăzute în anexele 1 si 2 părţi
integrante din prezenta hotărâre, precum şi stabilirea metodologiei privind repartizarea locuinţelor
Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.41.192 din data de 26 ianuarie 2009 prin care Administraţia
Imobiliară Oradea propune aprobarea Comisiei de repartizare si a listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate
din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, construite prin programul ANL, din fondul special constituit conform
O.U.G. nr.68/2006, O.U.G.nr.74/2007, si HCL nr.597/2008, din Blocul ANL situat in Oradea Bulevardul Decebal nr. 65F,
precum si locuinţele libere si cele care vor deveni libere din Blocul ANL situat in Oradea Bulevardul Ştefan Cel Mare nr.13.
Ţinând cont de O.U.G. nr. 68/2006, O.U.G.nr.74/2007, HCL nr. 597/2008 si HCL nr. 873/2008 – privind
aprobarea Criteriilor Cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor si in repartizarea locuinţelor
destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c), lit.d); alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) pct.5, pct.17; alin.6 lit.e) şi ale art.45
alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş t e:
Art.1 Se aprobă listele finale privind stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe si in
repartizarea locuinţelor pentru familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură
foştilor proprietari, construite prin programul ANL, din fondul special constituit conform O.U.G. nr.68/2006,
O.U.G.nr.74/2007, si HCL nr.597/2008, situate in Oradea, Bulevardul Decebal nr. 65F si Bulevardul Ştefan Cel Mare nr.
13, destinate închirierii în anul 2009, in municipiul Oradea, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre,
Art.2. Se aprobă comisia de repartizare si predare a locuinţelor, în următoarea componenţă:
Rozalia Biro - preşedinte comisie,
Horia Augustin Jarca - membru
Cristian Beltechi - membru
Rodica Brad - membru
Vasile Vaida - membru
Art.3. Se aprobă metodologia de repartizare a locuinţelor ANL, respectiv:
a) la repartizarea locuinţelor ANL cu una camera, respectiv 2 camere, se va ţine cont în primul rând de numărul
membrilor de familie,
b) repartizarea locuinţelor ANL, după aplicarea prevederilor stabilite la punctul a) se va face în funcţie de starea
de sănătate a titularului si a membrilor familiei, evitând a se atribui spaţiu excedentar,
c) repartizarea locuinţelor ANL, după aplicarea prevederilor stabilite la punctul a) si
b) se va face în funcţie de numărul de puncte obţinute de fiecare solicitant.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu:
• Administraţia Imobiliara Oradea;
• Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor
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