
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 156/2022 
de aprobare a propunerii privind Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate 
închirierii, în Municipiul Târgu Secuiesc 

 
 

          Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
          Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc de aprobare a propunerii privind Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în 
Municipiul Târgu Secuiesc,  
  În temeiul prevederilor art. 8 alin. (3), art. 23 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 14 
alin. (7) și (8)  din Anexa la H.G nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 
Locuințe, republicată, cu modificările ulterioare și  Anexa nr. 11 -CRITERII-CADRU pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru 
tineri, destinate închirierii al Anexei la H.G nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 
pentru Locuințe, republicată, cu modificările ulterioare,  
  În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c., alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g., art. 196 alin. (1) lit. a. 
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. – (1) Se aprobă propunerea privind Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în 
Municipiul Târgu Secuiesc, construite de Agenția Națională pentru Locuințe conform Anexei nr. 1, 
care face parte din prezenta hotărâre. 

(2) Lista documentelor necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de acces la locuinţă, precum  şi 
cele ce vor sta la baza evaluării conform criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj sunt  prevăzute 
în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. - După obținerea avizului de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și  
Administrației, Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc va aproba prin hotărâre Criteriile 
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor 
pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Târgu Secuiesc, construite de Agenția Națională 
pentru Locuințe. 

Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 

Târgu Secuiesc, la 27 septembrie 2022 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ  
     Molnár Lajos-Zoltán                                                           SECRETAR GENERAL,                                                                                                            
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