
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărârea nr. 58 
Din 27 mai   2009

privind aprobarea Regulamentului cadru privind modalitatea şi criteriile  de 
analiză şi soluţionare  a cererilor de atribuire  a locuinţelor  pentru tineri construite 

prin ANL, administrarea , exploatarea, închirierea acestora.

Având in vedere:
- referatul de specialitate înregistrat cu nr. 3547/20.05.2009,  întocmit de d-l Pop 

Dionise în calitate de şef birou administrarea domeniului public şi privat ;
- Legea  nr.152/1998  privind  înfiinţarea  ANL,  actualizată  ,  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;

În baza art.36, alin.5 lit a , art.45  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată şi modificată

Cu votul a 16 consilieri pentru din  16 consilieri prezenţi 

Consiliul Local al Municipiului Marghita adoptă prezenta 
Hotărâre:

Art. 1  Se aprobă Regulamentului cadru privind modalitatea şi criteriile  de analiză şi 
soluţionare  a  cererilor  de atribuire   a locuinţelor   pentru tineri  construite  prin ANL, 
administrarea , exploatarea, închirierea acestora, conform anexei nr.1, care face parte din 
prezenta hotărâre
Art. 2  Se stabileşte şi se aprobă structura pe specialităţi a Comisiei sociale  de analiză şi 
soluţionare  a cererilor de atribuire  a locuinţelor  pentru tineri,  construite prin ANL, 
conform anexei nr.2, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.3  Se stabileşte şi se aprobă Graficul – Calendar  de lucru al comisiei sociale   de 
analiză a cererilor de atribuire  a locuinţelor  pentru tineri construite prin ANL, conform 
anexei nr.3, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.4 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr.28 din 28.02.2007 privind 
aprobarea Regulamentului cadru privind modalitatea şi criteriile  de analiză şi soluţionare 
a cererilor de atribuire  a locuinţelor  pentru tineri construite prin ANL, administrarea , 
exploatarea, închirierea acestora. 
Art. 5    Prezenta    se va comunica cu:
                    -Instituţia Prefectului Bihor
                    -primarul municipiului Marghita
                    -Biroul de administrare a domeniului public şi privat

             - membrilor comisiei
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