
ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ                 

COMUNA CRASNA                  

CONSILIUL LOCAL        

 HOTĂRÂREA Nr.69. 
Din data de 24.09.2013. 

Privind aprobarea completării Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L  

 

 Consiliul local al comunei Crasna, judeţul Sălaj; 

 Având în vedere: 

-  expunerea de motive a primarulu nr.8312/19.09.2013; 

- raportul compartimentului de specialitat cu nr.8313/19.09.2013; 

- avizul comisiei de specialitate al consiliului local cu nr.8314/19.09.2013; 

-  prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

- Procesul verbal al comisiei sociale de analiză cu nr.7914/05.09.2013; 

-  În temeiul prevederilor  Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale a Locuinţei şi 

al art.15 alin.1,alin2, alin.3, alin.4, alin.5,alin.6, alin.7 din Hotărârea de Guvern nr.165 din 

13.02.2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor  Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, precum şi a Legii nr.89/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998; 

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b, alin.6 lit a pct.17, art.45 alin.1, din Legea 

nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completarile 

ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă completarea LISTA DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA 

LOCUINŢEI A.N.L,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Prezenta hotărâre împreună cu anexele vor fi date publicității prin afișare la sediul 

primăriei la data de 25.09.2013, prin grija comisiei de analiză. 

Art.3.Contestațiile privind stabilirea listei de prioritate pentru acordarea locuinței A.N.L. se 

adresează primarului comunei Crasna în termen de 7 zile de la afișare, iar soluționarea se va asigura 

în termen de 15 zile de la primirea acestora. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

  -Instituţia Prefectului  judeţului Sălaj; 

  -Primarul comunei Crasna; 

  -site – ul:  www.primariacrasna.ro; 

  -Dosar Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                

         Vincze Sandor                              Contrasemnează: 

              SECRETARUL  comunei, 

                Lazar Veturia 



COMUNA CRASNA                     Anexa  

           La HCl nr.69. 

                                 Din data de 24.09.2013. 

 

 

LISTA DE PRIORITATE 

pentru acordarea locuinţei A.N.L. 

 

Nr. 

crt.  

Numele şi prenumele  

Adresa  

Punctaj  

realizat  

Dosar  

Nr.  

Data 

depunerii 

cererii  

Nr.camere 

solicitat  

OBS.  

0  1  2  3  4  5  6  

1. TOBIAS JOZSEF 

Crasna nr.358 

42 5 04.09.2013 2  

2. VINCZE MARIA 

Crasna nr.239 

40 3 06.08.2013 2  

3. PAPP TIMEA 

Crasna nr.9 

38 2 24.07.2013 2  

4. BOGYA KATALIN 

Crasna nr.396 

36 1 07.06.2013 1  

5. LELIK BOTOND 

Crasna nr.315 

36 4 14.08.2013. 2  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                

         Vincze Sandor                              Contrasemnează: 

              SECRETARUL  comunei, 

                Lazar Veturia 

 


