
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 14 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  12 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2 
Voturi pentru: 12  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 
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HOTĂRÂREA Nr. 4 

din data de 27 ianuarie 2022 
 

privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, 
rămase vacante, destinate închirierii, începând cu luna ianuarie 2022 

 
 Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în 
data de 27 ianuarie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 3338/25.01.2022; 

Analizând Referatul nr. 2951/20.01.2022 al Compartimentului gospodărie comunală 
din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Orașului Tășnad, Tabelul nominal cu 
punctajele obținute în baza cererilor pentru repartizarea locuințelor din blocul ANL și 
Procesul-verbal nr. 2940/20.01.2022 al Comisiei pentru analizarea cererilor și întocmirea 
listei de priorități pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic  din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 3339/25.01.2022 şi Avizul 
Comisiei pentru  buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 
3/27.01.2022; 

Potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 114/1996 Legea locuinței, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1097/2008 privind 
modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 
Locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. q), 
precum și ale art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 –  Se aprobă lista de priorități pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, 
rămase vacante, destinate închirierii, începând cu luna ianuarie 2022, conform tabelului 
nominal cu punctajele obținute în baza cererilor, pentru repartizarea locuințelor din blocul 
ANL, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Orașului Tășnad. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 
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