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ROMÂNIA         Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                                 Secretar general, 
COMUNA CRASNA                 Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL        

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces  la locuințe pentru tineri 

destinate închirierii, construite prin ANL  
Consiliul local al comunei Crasna, judeţul Sălaj; 

 Având în vedere: 
-  Referatul de aprobare a primarulu nr.2564/22.03.2022, raportul compartimentului de specialitate cu 

nr.2573/22.03.2022, avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
-  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Procesul verbal al comisiei sociale de analiză cu nr.2569/22.03.2022; 
- Prevederile art. 8 alin. (2) și (3) din Legea privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe nr. 

152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Prevederile art. 14 şi art. 15 din Hotărârea de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naționale 
pentru Locuințe nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare 

- prevederile privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Legii nr. 
24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârea Consiliului Local Crasna nr.12/2012  privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, 
modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri 
construite prin ANL, administrarea, exploatarea, închirierea acestora; 

- Hotărârea  consiliului local al comunei Crasna nr.44/31.05.2021 privind aprobarea formei finale a 
criteriilor de acces la locuinţă şi a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 
destinate închirierii  în comuna Crasna 

  În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. c) coroborate cu art. 139 alin. (3) lit. g), art. 
196 alin. (1) lit. a), art. 197, precum şi ale art. 198 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. Se aprobă Lista cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate 

închirierii, construite prin ANL, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Prezenta hotărâre împreună cu anexa va fi dată publicității prin afișare la sediul 
primăriei la data de31.03.2022, prin grija comisiei de analiză. 

Art.3.Contestațiile privind stabilirea accesului la locuințe 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. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 
abţineri............. 
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COMUNA CRASNA         Anexa nr.1.  
              

La HCL nr…. 
Din data de 29.03.2022. 

 
 

LISTA  SOLICITANŢILOR 
care au acces la locuinţă  

( prin îndeplinirea prevederilor pct. A din 
criteriile – cadru anexa nr.3) 

 
Nr. 
crt.  

NUMELE ŞI PRENUMELE  
Adresa  

Nr. DOSAR/ 
CERERE  

DATA DEPUNERII 
CERERII  

Obs.  

0  1  2  3  4  

1. Dimeny Beniamin Adam 
Crasna nr.420 

9 20.10.2021 ADMIS 

2. Kui Nora- Krisztina 
Crasna nr.556 

10 04.11.2021 ADMIS 

3. Petkes Beniamin 
Crasna nr.475 

11 28.12.2021 ADMIS 

4.  Seres Zoltan-Daniel 
Crasna nr.676 

1 24.03.2022 ADMIS 

 
 
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa la HCL nr…/29.03.2022 se află sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) european de 
protecție a datelor cu caracter personal  nr. 679/27.04.2016. Persoanele interesate o pot consulta la sediul 
instituției. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
Nr.2564/22.03.2022. 

REFERAT DE APROBARE 
Privind aprobarea completării  listei cu solicitanții care au acces și a listei 

solciitanților care nu au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, 
construite prin ANL  

Agenţia Natională a Locuinţei derulează Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, locuinţe ce se realizează conform prevederilor Legii nr.152/1998, privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale a Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin HG 
nr.962/2001, precum şi a Legii nr.89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998. 
Acestea fac obiectul prorietăţii private a statului şi sunt administrate de autorităţile publice locale 
ale unităţilor adminsitrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate. Locuinţele sunt destinate 
închirierii tinerilor si familiilor de tineri în varstă de până la 35 de ani la data depunerii dosarului de 
locuinţă şi care să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 luni de la îndeplinirea acestei 
vârste. 
 În conformitate cu prevederile HG nr.165/13.02.2008, “în urma analizării cererilor de 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii , comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale lista 
solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii”. Astfel, comisia socială 
întrunită în ședință pentru a analiza cererile de locuintă depuse de solicitanţi. Au fost analizate 
dosarele de locuinţa înregistrate până la data ședinței, aşa cum prevede art.15 alin.1 din HG 
nr.165/13.02.2008, privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin HG nr.962/2001,  ai căror titulari de cereri 
au întrunit în totalitate criteriile de acces, indicate în criteriile cadru  pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe, aprobate prin HCL nr.44/2021 şi anume: 
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în 
vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 
de luni de la împlinirea acestei vârste.  
     Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.  
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane 
aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu 
fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale 
sau a unității în care își desfășoară activitatea, atât în Comuna Crasna, cât și, după caz, în localitatea din afara 
Comunei Crasna unde își desfășoară activitatea titularul cererii de locuință.      
3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea Crasna sau în localități situate 
la maxim 30 km de Comuna Crasna.  
 Lista privind solicitanţii care au acces la locuinţe şi hotărârea prin care a fost aprobată va fi 
dată publicităţii prin afişare într-un loc accesibil publicului. 
 Având în vedere cele arătate mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr.152/1998 şi a 
normelor medologice, modificate şi completate prin HG nr.165/2008, precum şi a Legii nr.89/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998,  propunem adoptarea proiectului de hotarare 
în forma prezentată. 
 

PRIMAR 
KOVACS ISTVAN 
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ROMÂNIA           APROB, 
JUDEȚUL SĂLAJ          PRIMAR, 
COMUNA CRASNA         KOVACS 
ISTVAN  
Nr.2573/22.03.2022. 

RRAPORT 
Privind aprobarea completării  listei cu solicitanții care au acces și a listei 

solciitanților care nu au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, 
construite prin ANL  

Agenţia Natională a Locuinţei derulează Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, locuinţe ce se realizează conform prevederilor Legii nr.152/1998, privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale a Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin HG 
nr.962/2001, precum şi a Legii nr.89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998. 
Acestea fac obiectul prorietăţii private a statului şi sunt administrate de autorităţile publice locale 
ale unităţilor adminsitrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate. Locuinţele sunt destinate 
închirierii tinerilor si familiilor de tineri în varstă de până la 35 de ani la data depunerii dosarului de 
locuinţă şi care să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 luni de la îndeplinirea acestei 
vârste. 
 În conformitate cu prevederile HG nr.165/13.02.2008, “în urma analizării cererilor de 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii , comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale lista 
solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii”. Astfel, comisia socială 
întrunită în ședință pentru a analiza cererile de locuintă depuse de solicitanţi. Au fost analizate 
dosarele de locuinţa înregistrate până la data ședinței, aşa cum prevede art.15 alin.1 din HG 
nr.165/13.02.2008, privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin HG nr.962/2001,  ai căror titulari de cereri 
au întrunit în totalitate criteriile de acces, indicate în criteriile cadru  pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe, aprobate prin HCL nr.44/2021 şi anume: 
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie 
major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru 
locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.  
     Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.  
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte 
persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în 
proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a 
unităţii administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, atât în Comuna 
Crasna, cât și, după caz, în localitatea din afara Comunei Crasna unde își desfășoară activitatea 
titularul cererii de locuință.      
3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea Crasna sau în 
localități situate la maxim 30 km de Comuna Crasna.  
 Lista privind solicitanţii care au acces la locuinţe şi hotărârea prin care a fost aprobată va fi 
dată publicităţii prin afişare într-un loc accesibil publicului. 
 Având în vedere cele arătate mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr.152/1998 şi a 
normelor medologice, modificate şi completate prin HG nr.165/2008, precum şi a Legii nr.89/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998, propunem adoptarea proiectului de hotarare în 
forma propusă de domnul primar. 
 

Compartiment impozite și taxe locale, înregistrare vehicule, 
Inspector, 

Kovacs Marta - Ildiko 
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