
 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.7 
DIN 27.11.2020 

privind aprobarea listei finale de priorităţi, privind soluţionarea cererilor, în vederea 
repartizării prin închiriere a locuinţelor din fondul locativ administrat de Primăria comunei 

Şimand 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţa extraordinară, la data de 27.11.2020 
Având în vedere: 

- Dispozitivul sentinței civile nr.750/2019, pronunțată în dosar nr.1761/108/2019, de către 
Judecătoria Chișineu-Criș, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă nr.422 din data de 
10.06.2020, pronunțată de către Curtea de Apel Timișoara; 

- Referatul de aprobare a Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu; 
- Prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Prevederile art.21 alin.(2) şi (3) H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996;  
- Prevederile HCL nr.54/31.07.2018, privind aprobarea sesiunii de depunere a dosarelor şi a 

criteriilor de eligibilitate şi de selecţie, prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de repartizare spre închiriere a locuinţelor din fondul locativ, administrat 
de Primăria comunei Şimand; 

- Cererile înregistrate la sediul Primăriei comunei Şimand, prin care se solicită repartizarea de 
locuinţe din fondul locativ administrat de Primăria comunei Şimand; 

- Procesul verbal nr.4933/19.11.2018, întocmit în urma întrunirii comisiei de analiză a solicitărilor 
de locuințe din fondul locativ administrat de către Primăria comunei Șimand; 

- Prevederile art.129 alin.(2), lit.(c), alin.(7), lit. (q) din O.U.G.  nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Votul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Șimand;  
- votul ,,pentru” a 10 consilieri din cei 13 în funcţie fiind prezenţi 11 consilieri, 

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.1.  - Se aprobă lista finală de priorităţi, privind soluţionarea cererilor în vederea repartizării, prin 
închiriere, a locuinţelor din fondul locativ administrat de Primăria comunei Şimand, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul punerii în executare a dispozitivului sentinței 
civile nr.750/2019, pronunțată în dosar nr.1761/108/2019, de către Judecătoria Chișineu-Criș, rămasă 
definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă nr.422 din data de 10.06.2020, pronunțată de către Curtea de 
Apel Timișoara. 
ART.2. - Afişarea listei prevăzute la art.1 va fi făcută, după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei 
comunei Şimand şi prin postare pe site-ul  Primăriei comunei Şimand. 
ART.3.  - Contestaţiile împotriva hotărârii Consiliului local cu privire la lista prevăzută la art.1 se vor 
adresa instanţei de contencios administrativ competente. 
ART.4. - Se ia act de lista cuprinzând solicitanţii neeligibili, conform anexei 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Şimand, prin doamna 
Untaru Delia-Lavinia, inspector compartiment achiziții publice şi se comunică cu:                            

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- Compartimentul de achiziții publice. 

 
     Preşedinte de şedinţă,                Avizat de legalitate, 

       Sodinca Iustin-Constantinescu                          Secretar general,  
                        Brîndaş Lavinia 
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