România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 35
din 12 mai 2015
Privind procedura de repartizare spre închiriere a locuinţelor situate în blocul
amenajat pe strada Grădiniţei din Nădrag.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere faptul au fost finalizate lucrările la blocul de locuinţe situat pe str.
Grădiniţei din Nădrag şi existenţa unui număr mare de cereri de închiriere depuse la primăria
Nădrag
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 30 din HG nr. 1275/2000 privind aprobarea
normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996.
În temeiul art. 36 al (6) lit. a) pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind
administraţia publică locală.
În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia
publică locală ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă repartizarea spre închiriere a locuinţelor amenajate în blocul nr.24
situat pe str. Grădiniţei din Nădrag, conform listei de repartizare întocmită pe baza punctelor
obţinute de cererile depuse la primăria Nădrag de către solicitanţii de locuinţe, în urma
aplicării următoarelor criterii de punctaj:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumirea criteriului de punctaj

Punctajul
acordat
Existenţa unui venit regulat al solicitantului care să garanteze 10 puncte
posibilitatea achitării chiriei
Încadrarea în categoria persoanelor cu handicap a solicitantului sau a 5 puncte
unei rude care locuieşte împreună cu acesta
Vechimea cererii
1 punct/an
Număr persoane care locuiesc împreună cu solicitantul
1 punct/persoană
Solicitare formulată de persoane căsătorite între ele.
1 punct

Art.2 Nu vor fi luate în discuţie pentru repartizarea de locuinţe, cererile depuse de
solicitanţii care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor la bugetul local al
comunei Nădrag.
Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Asistent social
- Afişare.
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