
 
 
 
 
 
  
             
                                            PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR  ……… 
                                                        DIN …………………………….   
 
  Privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea  locuințelor pentru tineri, destinate 
           închirierii locuințelor construite prin agenția națională pentru locuințe 
    
     Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de …………….. 
  
         Având în vedere: 
       - Expunerea de motive a primarului Antal Petru, prin care arată oportunitatea aprobării listei de  
         priorități pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii locuințelor construite 
         prin Agenția Națională pentru Locuințe,          
       - Raportul nr……………………. al doamnei Velici Monica, administrator public U.A.T.Pecica, 
         prin care propune aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, 
         destinate închirierii locuințelor construite prin A.N.L.,      
        -Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  
          locuințe,republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
        -Prevederile art.14 și art.15 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
          pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei  
         Nationale pentru locuinte, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, 
        -Prevederile Legii locuinței nr. 114/1996,republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
       - Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 14/26.01.2017 privind modificarea H.C.L.Pecica nr. 
         12/27.01.2011 privind aprobarea criteriilor, metodologiei de repartizare și închiriere a  
         locuințelor  construite prin Agenția Națională pentru locuințe, a formularului tipizat al cererii  
         de înscriere,  
         precum și componența comisiei sociale de analizare a dosarelor și repartizare a locuințelor  
         construite prin A.N.L., 
        - Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 28/28.02.2017 privind completarea anexei la  
         H.C.L.Pecica nr.14/26.01.2017, 
        - Proces-verbal  nr. 7857/22.02.2019 al Comisiei sociale de analizare a dosarelor și repartizare 
          a locuințelor construite prin A.N.L., 
        - Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și  
          completările ulterioare, 
       - Prevederile art.6, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
         administrația  publică,republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
        -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
        -Votul „pentru” a …………….. consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi …….. consilieri.   
     - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată, 
 
                                                               HOTĂRĂŞTE:                                        
 
Art.1. Se aprobă lista  de priorități pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii 
locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, conform anexei nr.1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Velici Monica, 
administrator public U.A.T.Pecica şi se comunică cu:  
            - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ, 
            - Doamna Velici Monica, administrator public U.A.T.Pecica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       INIŢIATOR, PRIMAR  ANTAL PETRU 


