PROIECT
ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
ORAȘUL AVRIG
Avrig, Str. Gh. Lazăr, Nr. 10, Tel: +0269/523.101, Fax: +0269/524.401, cod poștal 555200
Web: www.primaria-avrig.ro;
E-mail: office@primaria-avrig.ro

Operator prelucrare date cu caracter personal, înregistrat sub nr. 9357/22.04.2019 la ANSPDCP,
în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016.

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naționale pentru Locuințe nr.
962/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul, art. 129 alin. (1), alin (2) lit. d), alin. (7) lit. q), alin. (8) lit. b) coroborate cu
art. 139 alin. (3) lit. g), art. 133 alin. (2) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, precum şi ale art.
198 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificări și completări ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se stabilește lista de priorități aferentă anului 2021 pentru locuințele construite
prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig, conform
anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuință, precum și la
acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor depune la sediul Primăriei orașului Avrig,
în termen de 7 zile calendaristice de la afişarea listei aprobate conform art. 1.
(2) Soluţionarea contestaţiilor se va realiza în termen de 15 zile calendaristice de la
primire, în condiţiile legii.
Art.3 La data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanţii
acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art.6 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.
Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______
INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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