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H O T Ă R Â R E A  NR. 40 

Din data de 8 august 2019 

 

de aprobare a propunerii privind Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de 

ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru 

tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Comunei Nușfalău 

Văzând raportele  Comisiilor  de specialitate a Consiliului Local Nușfalău 

Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale 

art. 14 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 139 si  art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 Consiliul Local al comunei Nușfalău, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. (1) Se aprobă propunerea privind Criteriile de acces la locuinţă şi 

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 

locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe.  

(2) Criteriile şi condiţiile menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în Anexa nr. 1, ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(3) Actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de acces la locuinţă, precum şi 

cele ce vor sta la baza evaluării conform Criteriilor de ierarhizare stabilite prin 

punctaj, sunt prevăzute în Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

(4) Componența comisiei de evaluare a solicitărilor depuse este prevăzută în anexa 

nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2. Repartizarea locuinţelor se va face urmărindu-se respectarea 

exigenţelor minimale în asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane, 

conform dispoziţiilor conţinute de Anexa nr. 1 din Legea nr. 114/1996 privind 

locuinţele, republicată şi cu evitarea acordării de spaţii excedentare.  

Art. 3. (1) Primarul Comunei Nușfalău și, Comisia Socială de analiză şi 

evaluare a cererilor de locuinţă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri,  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 

competenţelor, prin grija Secretarului general al comunei. 

Art.4. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei; 

- Comisia constituită conform anexei nr. 3; 

- www.primarianusfalau.ro; 

- Dosarul ședinței. 

 

 

           PREȘEDINTE ,                                                Contrasemnează :  

                                                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 

          FORIZS LASZLO                                 RAD MARIA-ELISABETA 

 

 

 


