
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

CONSILIUL LOCAL 

  

HOTĂRÂREA NR. 378 

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 

destinate închirierii în municipiul Alba Iulia 

  

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la 

data de 3 octombrie 2018; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor pentru 

stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 

locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Alba Iulia; 

Având în vedere expunerea de motive nr. 93333/2018 a Primarului municipiului Alba 

Iulia și raportul de specialitate nr. 93335/2018 al Compartimentului informare, presă, 

comunicare şi relaţii publice din aparatul de specialitate al Primarului; 

Văzând prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale 

art. 14 alin. (7) și alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. ”d” coroborat cu art.36(6) lit. ”a”, pct. 17, ale art. 

45(3) şi ale art. 115(1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

HOTĂRĂȘTE: 

  



Art.1 Aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul 

Alba Iulia, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 433/2008 a Consiliului local 

Alba Iulia privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate 

închirierii în municipiul Alba Iulia își încetează aplicabilitatea. 

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4 Compartimentul informare, presă, comunicare şi relaţii publice va aduce la 

îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre. 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică către: 

 Instituția Prefectului - Județul Alba 

 Primarul municipiului Alba Iulia 

 Compartimentul informare, presă, comunicare şi relaţii publice 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

  

  

  

Alba Iulia, 3 octombrie 2018 

  

  

  

Președintele ședinței,                                                                       Contrasemnează, 

Consilier                                                                                    Secretar 

Popescu Antoniu Emil                                                                       Jeler Marcel    
 


