
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                              
                                                           

Hotarare 
pentru 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  și a Graficului –calendar de lucru a 

Comisei sociale de analiza a solicitărilor de locuinte ANL , in vederea  întocmirii „ Listei de 
prioritate pentru repartizarea locuintelor ANL” 

   Consiliul local al municipiului Marghita, intrunit în sedinta ordinară  din  28 iulie 2016,  
        Văzând raportul  de specialitate al doamnei inspector Burlibaşa Ioana din cadrul Biroului 
de administrare a domeniului public şi privat înregistrat sub nr. 6175  din 20.07.201, referatul de 
aprobare nr.6174/20.07.2016 al primarului Municipiului Marghita, raportul de avizare al comisiei 
de specialitate,  
       In temeiul Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale  pentru Locuinţe si 
Regulamentul aprobat prin HCL nr. 58/ 27.05.2009 privind cadrul, modalitatea si criteriile de 
analiză şi solutionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri  construite prin ANL , 
administrarea, exploatarea si închirierea acestora  
        In baza  art.  36 alin. 2 lit. c din  Legea nr.  215/2001 cu modificările şi completările 
ulterioare , legea administratiei publice locale 
                                        

Hotărăşte. 
 

 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 Prin grija primarului se va numi prin dispoziție întreaga componență a comisiei 
conform art. 14  alin 3 din H.G. nr. 592/ 2006 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 
 
  Art.4.Se aprobă  Graficul –calendar  de lucru al comisiei  sociale  de analiză a solicitărilor  
de locuinte  ANL, in vederea întocmirii „ Listei de prioritate  pentru acordarea  de locuințe  
A.N.L., conform   anexei  care face parte integrantă   din prezenta hotărâre.  
 
 Art. 5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredintează  Biroul de administrare a 
domeniului  public si privat.  
 
 Art.6 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr.58 din 27.05.2009 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. 



 Art. 7 Prezenta hotărre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor , primarul 
municipiului Marghita , Biroul de administrare a domeniului  public si privat. , la dosar, spre 
afișare.  
 
 
 
  Președinte de sedință                                         Contrasemnează 
  Horvath Sandor                                      jr.   Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Marghita,  
Nr. 16/28.07.2016 
Adoptată cu votul a  15 consilieri pentru  din 15 prezenți  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. _____ din 28.07.2016 
 

 
 
 

STRUCTURA 
 

Pe specialităţi a comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii, construite în baza Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

Locuințe şi a comisiei sociale de analiză şi soluţionare a contestaţiilor privind analiza solicitărilor 
şi a modului de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. în baza Legii 152/1998 

 
Nr. 
Crt. Funcţia în comisie Compartimentul din legislativ / executiv 

Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri de tip A.N.L. 
1.  Preşedinte Viceprimar 
2.  Secretar Administrarea domeniului public şi privat 
3.  Membru Administrarea domeniului public şi privat 
4.  Membru Juridic 
5.  Membru Autoritatea tutelară şi asistenţă socială 
6.  Membru Szabo Peter-Istvan- consilier local 
7.  Membru Marieș Mihaela- consilier local 

Comisia socială de analiză şi soluţionare a contestaţiilor 
1. Preşedinte Primar 
2. Secretar Administrarea domeniului public şi privat 
3. Membru Administrarea domeniului public şi privat 
4. Membru Administrarea domeniului public şi privat 
5. Membru Juridic 
6. Membru Autoritatea tutelară şi asistenţă socială 
7. Membru Autoritatea tutelară şi asistenţă socială 

 
 

Notă:  nominalizarea membrilor comisiei se va face prin Dispoziţia primarului  (cf. Cap. III, 
secţiunea 1, art. 14 din H. G. nr. 962/2001).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.3 la HCL nr.____din 2.07.2016 
 
 
 

G R A F I C U L –  C A L E N D A R 
 

de lucru a COMISIEI SOCIALE DE ANALIZĂ a solicitărilor de locuinţe A.N.L., 
în vederea întocmirii “LISTEI DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA DE 

LOCUINŢE   A.N.L.” 
 

 
Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI TERMEN / PERIOADĂ 
 

1 Trimiterea înştiinţărilor către solicitanţi privind  modalităţile de depunere a 
dosarelor şi termenul limită până la care se primesc dosarele. Data limită pentru 
depunerea dosarelor 
 

până la 29.07.2016 

2 Studierea dosarelor şi întocmirea: 
- LISTA CU SOLICITANŢII CARE AU ACCES LA LOCUINŢĂ 
- LISTA CU SOLICITANŢII CARE NU AU ACCES LA LOCUINŢĂ 

01.08.-02.08.2016 

3 Discutarea şi aprobarea în Consiliul local a listelor de la nr. Crt.3 
 

Şed. C.L. aug. 2016 

4 Publicarea listelor după aprobare prin  afişarea la un loc accesibil publicului 
 

După aprobarea în C.L. 

5 Termenul de contestaţie 
 

7 zile de la afişare 

6 Soluţionarea contestaţiilor 
 

cel mult 10 zile de la 
înregistrare 

7 Efectuarea anchetei sociale şi întocmirea   FIŞEI DE ANCHETĂ SOCIALĂ 
 

12.09.- 12.10.2016 

8 Întocmirea “ FIŞEI SOLICITANŢILOR DE LOCUINŢĂ” 
 

13.10.-17.10.2016 

9 Analiza fiecărei solicitări în parte pe baza documentelor de la dosar şi întocmirea 
FIŞEI DE CALCUL A PUNCTAJULUI 
 

18.10.-24.10.2016 

10 Întocmirea  
LISTEI DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINŢELOR ANL. 
 

25.10.-26.10.2016 

11 Discutarea şi aprobarea în Consiliul Local a  
LISTEI DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINŢELOR ANL 
 

Şed.C.L. oct. 2016 

12 Publicarea listei după aprobare prin afişarea la un loc accesibil publicului 
 

După aprobarea în C.L. 

13 Termenul de contestaţie 
 

7 zile de la afişare 

14 Soluţionarea contestaţiilor 
 

cel mult 10 zile de la 
înregistrare 

15 Întocmirea LISTEI DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR 
 

cel târziu până la 
14.11.2016 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                               SECRETAR 
     HORVATH SANDOR                                                     jr.  DEMETER CORNELIA 


