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   HOT RÂREA NR. 80 

                                                                       din 03.07.2018                     
                 privind aprobarea Listei de priorit i cuprinzând solicitan ii care au acces la 

locuin ele pentru tineri, destinate închirierii şi ordinea de prioritate în repartizarea locuin elor 
construite în oraşul Şimleu Silvaniei de c tre Agen ia Na ional  pentru Locuin e  

 
 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de  3 
iulie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 9059/2018 a Primarului oraşului imleu Silvaniei, 
Raportul de specialitate nr. 9060/2018 al Serviciului urbanism şi Avizul Comisiei pentru activităţi social-
culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie pentru copii, tineret şi 
sport a Consiliului Local; 
 În baza prevederilor Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 15 din HGR 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, HCL nr. 101/2016 şi ale 
art. 36 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001; 
       În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 
                                 HOT R ŞTE:  

 
        Art.1. Se aprobă Lista cuprinzând solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate 
închirierii şi ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor 
construite în oraşul Şimleu Silvaniei de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului 
de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, prevăzută în anexa care face parte din 
prezenta hotărâre. 
          Art.2.   (1) Lista prevăzută în anexa la prezenta hotărâre este supusă contestaţiei în termen de 7 
zile de la data afişării acesteia.Contestaţiile se vor soluționa  în termen de 15 zile de la data 
înregistrării de către comisia de soluționare a contestațiilor constituită în baza Dispoziției  Primarului 
oraşului Şimleu Silvaniei. 
  (2) În cazul în care nu se vor înregistra contestaţii sau acestea vor fi respinse, lista 
prevăzută  la alin. 1 va rămâne definitivă, urmând să se procedeze la  repartizarea locuinţelor conform 
listei privind ordinea de prioritate ce constituie anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  (3) La încheierea contractelor de închiriere  se va avea în vedere ca titularul contractului 
i/sau membrii familiei acestuia să nu figureze cu datorii față de bugetul local. 

       Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri î i încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Local nr. 38/27.04.2017. 
 



 Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
         Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului imleu 
Silvaniei şi Serviciul urbanism. 
           Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
-Prefectul Judeţului Sălaj; 
-Serviciul urbanism; 
-afişare la afişierul Primăriei şi publicare pe pagina web a oraşului; 

                      -dosar hotărâri.   
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