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HOTĂRÂRE 
 

  Referitor la:   Aprobarea criteriilor  pentru stabilirea ordinii de  prioritate în soluţionarea     
               cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor  pentru tineri destinate                                               
       închirierii, în municipiul Caracal. 

            
           EXPUNERE DE MOTIVE : Pentru eliminarea unor disfuncţionalităţi în repartizarea unor 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, criteriile de acces şi ierarhizare prin punctaj au fost modificate 
şi completate prin H.G. nr. 592/2006.  Prin aceste criterii se stabilesc punctaje obligatorii,  pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe.   
 
 AVÂND ÎN VEDERE: 

- Raportul de specialitate nr. 9881/04.09.2009 al Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului 
Caracal; 

- H.G. nr. 592/2006 şi H.G. nr. 165/2008 privind modificarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;  

- Art. 36 alin.(6) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Avizul nr. 51344/I.A./18.08.2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 
În temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
ART. 1. Se aprobă criteriile  pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal, conform 
anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     ART .2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi 
contrare stipulate în altă hotărâre a Consiliul local al municipiului Caracal. 

ART. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul municipiului Caracal şi membrii 
comisiilor sociale privind situaţia locativă.  
    ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.   
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