
ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ       

COMUNA CRASNA                  

CONSILIUL LOCAL        

 HOTĂRÂREA Nr.19. 
Din data de 29.03.2022. 

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 de 31.03.2022, 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. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                         Contrasemnează, 
      Ozsvath Ilona                                        Secretarul general al comunei 

                                 Lazar Veturia 



Intern 

 

 

 

COMUNA CRASNA         Anexa nr.1.  
              

La HCL nr.19. 

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 04.03.2022 ADMIS 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexa la HCL nr.19/29.03.2022 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. 


