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CONSILIUL LOCAL  NĂDLAC             
 
 
 

HOTĂRÂREA  nr. 158 
din 26.10.2004 

privind modificarea art. 4 din Anexa nr 1 la H.C.L. nr. 123/17.08.2004 cu privire la 
aprobarea metodologiei şi criteriilor de repartizare şi închiriere a locuinţelor sociale 

 
 
 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.10.2004, 

Având în vedere :  
-referatul nr.9420/12.10.2004 al comisiei pentru analizarea dosarelor şi repartizarea 
locuinţelor sociale, constituită în baza dispoziţiei primarului oraşului Nădlac 
nr.666/2004 
-prevederile Hotărârii Consiliului local Nădlac nr.106/16.07.2004 privind declararea 
imobilului evidenţiat în CF nr.8865, cu nr. Top. 2437/2, în suprafaţă de 392 mp, de 
interes public local 
-prevederile Hotărârii Consiliului local Nădlac nr.123/17.08.2004 privind aprobarea 
criteriilor şi a metodologiei de repartizare şi închiriere a locuinţelor sociale 
-prevederile art. 38, lit. “f” şi “g” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;  
-avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico- financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină 
-avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 
mediu şi turism, administraţie publică locală 
-avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 
-votul a 12 consilieri din totalul de 15 consilieri aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la 
şedinţa Consiliului local un număr de 12 consilieri 
  În temeiul drepturilor conferite prin art. 46(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, adoptă prezenta : 
 
 

H O T Ă R Â R E : 
   
 
 Art.1. Se aprobă modificarea art.4 din Anexa nr 1 la H.C.L. nr.123/17.08.2004 
cu privire la aprobarea metodologiei şi criteriilor de repartizare şi închiriere a 
locuinţelor sociale atfel : 
  « Înscrierea pentru lista de priorităţi pentru locuinţe sociale se va desfăşura în 
perioada în perioada 15.11.2004-30.11.2004, la Compartimentul Asistenţa socială din 
cadrul Primăriei oraşului Nădlac .După depunerea dosarului, compartimentul 
Asistenţa socială va elibera un nr. de înregistrare- registrul special. »  
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :  

- primarului oraşului Nădlac 
- Comisiei pentru analizarea dosarelor şi repartizarea locuinţelor sociale 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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