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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Listei definitive privind stabilirea ordinii depriorita,

cererilor de locuinţe pentru tineri - ANL
m soluţionarea >

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere; - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 36151 

din 10.05.2023 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 36153 din 10.05.2023;
- Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;
- Contestaţia înregistrată la nivelul autorităţii publice cu nr. 80756/10.10.2022 şi 

Procesul verbal nr. 84714/24.10.2022 întocmit de Comisia de soluţionare a contestaţiilor 
prin care s-a respins contestaţia;

- Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe;

- Prevederile art. 15 şi Anexa 11 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

- Prevederile art. 129 alin.(l), alin.(2) lit. c), art. 139 alin.(l) şi ale art. 196 alin.(l) lit. 
a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobarea Listei definitive privind stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri - ANL, conform Anexei 1 care 
constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Patrimoniu;
- prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.

Voturi: ^^pentru**
*’împotrivă**
”abţinerP*

PRIMAR, 
Ionel Ciunt

^ (y-ry\AiĂM^-întocmit 1 Ex. 
Adina Larisa Ciupe
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Nr. 36151 din 10.05.2023

Referat de aprobare
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Listei definitive privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe pentru tineri - ANL

în urma analizării dosarelor depuse pentru repartizarea locuinţelor pentru tinerf, 
în conformitate cu prevederile art. 15 alin.l din HG nr. 962/2001 privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii 152/1998, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia socială de analiză a cererilor de repartizare a locuinţelor pentrii 
tineri destinate închirierii, a întocmit lista solicitanţilor care au acces la locuinţe; 
stabilind totodată ierarhizarea cererilor în funcţie de punctajul rezultat în urma aplicării 
criteriilor de ierarhizare. -

Prin HCL nr. 378 din 7 octombrie 2022, a fost aprobată Lista solicitanţilor care 
au acces la locuinţele pentru tineri, precum şi Lista de priorităţi în soluţionarea 
cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

în urrria publicării listelor a fost înregistrată o contestaţie, care ă fbsf ânaliiătă'"de 

către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, concluziile fiind cuprinse m' Prdcesul 
Verbal m*. 84714 din 24.10.2022. Contestaţia analizată a fost respinsă.

Lista definitivă privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 
de locuinţe pentru tineri - ANL întocmită prin preluarea solicitanţilor înscrişi în Lista 
privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru 
tineri - ANL, stabilită şi rămasă definitivă, se înaintează Consiliului Local al 

^ Municipiului Zalău în vederea aprobării
prevederilor art. 15 alin. (7) din HG nr. 962/2001, privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din OUG nr. 
57/2019 privind codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului 
de hotărâre privind aprobarea Listei definitive privind stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri - ANL şi, solicit Consiliului Local 
al Municipiului Zalău, să analizeze şi să hotărască cu privire la adoptarea acestuia.

prin hotărâre a consiliului, potrivit

Primarul Municipiului Zalău 
Ionel Ciunt 1
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Nr. 36153 din 10.05.2023

I ■ ■

Raport de specialitate
privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea ;r 

Listei definitive privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe pentru tineri - ANL

'v t

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 36151/10.05.2023 a Proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Listei definitive privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe pentru tineri-ANL;

- Proiectul de. hotărâre privind aprobarea Listei, definitive privind. siabUmeg 
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri - ANL;'. ... ,,

, - Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit b, din OUG nr. 57/2019 privind 
administrativ.

Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare ai 
iniţiatorului, precizăm următoarele aspecte:

A

In urma analizării dosarelor depuse pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, 
în conformitate cu prevederile art. 15 alin.l din HG nr. 962/2001 privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii 152/1998, cu modificările şi completările 
ulterioare. Comisia socială de analiză a cererilor de repartizare a locuinţelor pentru 
tineri destinate închirierii, a întocmit Lista solicitanţilor care au acces la locuinţele 
pentru tineri, din totalul de 99 dosare analizate, 84 fiind eligibile şi 15 respinse. De 
asemenea. Comisia a stabilit ierarhizarea cererilor în funcţie de punctajul rezultat în 
urma aplicării criteriilor de ierarhizare, întocmind Lista de priorităţi în soluţionarea 
cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Prin HCL nr. 378 din 7 octombrie 2022, a fost aprobată Lista solicitanţilor 
acces la locuinţele pentru tineri, precum şi Lista de priorităţi în soluţionarea 

cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
In urma publicării listelor a fost înregistrată o contestaţie.

care
au
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Prin Dispoziţia Primarului nr. 1190 din 12.09.2019 a fost numită Comisia de 
soluţionare a contestaţiilor fonnulate împotriva listei a solicitanţilor care au acces la 
locuinţele pentru tineri destinate închirierii, precum şi a listei privind stabilirea ordinii 
de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri - ANL.

Comisia a analizat şi soluţionat contestaţia depusă, având în vedere prevederile 
exprese ale art. 15 alin. (4) din HG 962/2001 - Normele metodologice ale Legiinr-. 
152/1998, de către solicitantul de locuinţă pentru tineri împotriva listei de 
aprobată prin HCL nr. 378 din 7 octombrie 2022, concluziile fiind cuprinse în Procesul 
Verbal nr. 84714 din 24.10.2022, anexat prezentului referat.

Contestaţia analizată a fost respinsă.
Lista definitivă privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

de locuinţe pentru tineri - ANL se înaintează Consiliului Local al Municipiului Zalău în 
vederea aprobării prin hotărâre a consiliului, potrivit prevederilor art. 15 din HG nr. 
962/2001, privind aprobarea nonnelor metodologice de aplicare a Legii 152/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare.

acces

Având în vedere cele mai sus expuse, propunem spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei definitive privind stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri - ANL, conform anexei 1.

DirectordExccutiv 
Alex^ndpu Pura

Şef Ser^iu 
Adina P/edescu

Al r

întocmit 
Adela Becheru

DP/BAP/BA - lex

L)



;

Anexai

Lista definitivă privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe pentru tineri - ANL

Nr. Nume Prenume PunctajCrt.
BOGDAN RAMONA MIHAELA1 . 96.

2 BAIDOC ALIN CLAUDIU 85.
STOICA lOAN3 . 82
CIAPSA IOANA GEORGIANA4 68

5 VAIDA NICOLETA MARIANA 
VARGA BRATA ANDRADA

67
5 67

VASILE VASILE ADRIAN5 67
6 BELEAN DORU ALEXANDRU 63

BODA FRANCISC NORBERT6 63
6 CIURTE ADRIAN ZAHARIA 63

AVRAM ADELINA7 59
CRĂETE ALEXANDRU DAN7 59

7 MURESAN FLORJCA 59
8 SABO AUREL VALER 58

CIUTUZA ADELINA LAVINIA9 57
TUNYOGI CARJNA ARIANA9 ■57
MARINCAŞ LAURA BIANCA9 57
GUI ALINA ELENA10 56
MUŞTE DIANA CLAUDIAII ■ 55
OROS ALINA FLORINAII 55
PETREAN MĂDĂLINA OLGAII 55
VARGA IOANA LARI SA12 54
CIOCOI MARIA LOREDANA13 53
ELECHEŞ SERGIU VASILE13 53
MUNTEAN ŞTEFAN ANDREI 5313
CHICHIŞAN GABRIEL MIRCEA14 52
COZMA SERGIU ANDREI14 52

14 GROZA ANDRADA REBECA 52 ■
14 SZEREDAI ERZSEBET JULIA 52
14 VANCEA lONUŢMlHAl 52
15 DODEA SEBASTIAN GEORGE 51

GOIA (CUCUIAN) NICOLETA ADRIANA15 51
ILIEŞ (VARGA) JULIETA CAMELIA15 51
TALOŞ DANUSIA DAIANA15 51
MARCUŞ LAURA MARIA 5115
ALEXĂ RALUCA DIANA16 . 50

16 CIUPE VLAD BOGDAN 50
MAN ISAC EMANUEL 5016
MUŞTE PAUL FLORIN16 50
FARCAŞ VLAD ANDREI .. 17 49
FAZAKAS lOSIF ADALBERT17 . 49



J

18 BANCOŞ MANUELA IOANA 48
BOJAN (POP) MEDA MARIA18 48 ■

18 GHINDE CORINA MARIANA 48
18 FULGA ION 48
18 MIRIŞAN ESTERA CRISTINA 48
18 NAGY PAL ALEXANDRU 48
19 CHEŞELl BIANCA ROMINA 46
19 CHEREGI ALEXANDRU RĂZVAN 46
19 FAZACAŞ RÂUL FLORIN 46
19 HOLHOŞ PANA GEORGIANA 46
19 NEMEŞ ALEXANDRA IOANA 46
19 OPREA CRISTINA GEORGIANA 46
19 POP CLAUDIA ANA MARIA 46

SĂLÂJAN lONUŢ ANDREI19 46
19 VEREŞ POP DIANA MARIA 46
20 CIGHI ADRIAN 45
20 JOZSA ANDREA MELANIA 45
20 MELEG GHEORGHE CLAUDIU 45

lANCĂU SILVIU NICOLAE# 4421
PĂSCUTĂ PENIS PATRIK21 44
SEICHE LAZĂR FLAVIUS21 44
TERHEŞ TEODORA ELEONORA21 44
ANTl MARTINICĂ PETRUŢ MlHAl22 43
CZECZl MIHAI ANDREI22 43
OPRE BOGDAN lONUŢ. 22 43

23 CHERECHEŞ SERGIU ANDREI .42
23 PUŞCAŞ MIHAELA LAVINIA 42
23 STANCIU RÂUL lONUŢ 42
24 CHIŞ FLORICA IOANA 41

DASCĂLUIONEL24 41
JORJOCA PAULA CĂTĂLINA24 41

24 MARIAN lONUŢ FELICIAN 41
24 VANCEA ALEXANDRA IOANA 41
25 STANCIU DARJUS GABRIEL 40

KUCZITAR MĂDĂLINA VERONICA26 39
26 VERES ERVIN 39
26 POP MIRELA NICOLETA 39 • ;•BRISCAN MARIUS ALEXANDRU27 36 . .

KISS JANOS27 36
28 SABOU CLAUDIA ANCA 35
29 ŢAP TABITA IOANA 33
30 CULIC VIOREL OVIDIU 31
31 BODA FERENC ROBERT 24

Direct(^E>^cutiv 
Aleţ^ndru Pura

Şef Serviciu
redescu

întocmit 
Adela Becheru

“ Prelucrarea dalelor cu caracter personal de către Primăria Municipiului Zalău se face în conformitate cu Regulamentul nr. 679/^ aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE. in scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce revin operatorului. Datele pot fi dezvăluite unor teifi in baza unui temei legal justificat. Dreptul de acces şi 
informare la datele cu caracter personal, dreptul de opoziţie, dreptul la rectificarea şi ştergerea datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul la portabilitatea 
datelor, pot fi exercitate de către persoana vizată de prelucrare, prin formularea unei cereri scrise şi Înregistrate la nivelul instituţiei. "
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Nr.ŞfljHH / 24.10.2022

PROCES VERBAL 
încheiat azi 24.10.2022

cu ocazia soluţionării contestaţiilor împotriva listei de acces şi a listei privind 
stabilirea ordinii de prioritate - aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al

municipiului Zalău nr. 378/07.10.2022

Comisia de soluţionare a contestaţiilor formată din următorii membri:
1. Teodor Bălăjel
2. Alexandru Pura
3. Dorina Baboş
4. Lavinia Lazar
5. Marcel Cozac 

. comisie

- viceprimar
- director executiv

-preşedinte 
- membru

- director executiv
- consilier juridic
- consilier

numită prin Dispoziţia Primarului municipiului Zalău 
nr. 1190/12.09.2019, în conformitate cu prevederile art. 15 alin.(4) din 
H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, care stabilesc termenul de soluţionare a contestaţiilor de 15 zile 
de la primire, s-a întrunit la data 24.10.2022, în vederea soluţionării contestaţiei 
formulată de către domnul Babţan Andrei Gabriel, înregistrată la Primăria 
municipiului Zalău sub nr. 80756/10.10.2022.

- membru
- membru
- membru

Comisia de soluţionare a contestaţiilor având în vedere:
- prevederile exprese ale art. 15 alin.(4) din H.G. nr. 962/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
pr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, procedează 
în cele ce urmează la analizarea contestaţiei depuse, în conformitate şi în limiţa 
atribuţiilor legale.

Prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Zalău nr. 125/28.04.2022 
au fost aprobate criteriile de acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii 
şi . criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru 
tineri, destinate închirierii, în Municipiul Zalău.

In cuprinsul Anexei 1 a hotărârii menţionate mai sus, sunt menţionate 
criteriile de acces la locuinţă, punctul 2 al acesteia făcând referire la interdicţia 
deţinerii atât de solicitant, cât şi de ceilalţi membri ai familiei acestuia -, soţ/soţie, 
copiii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia, în proprietate a unei 
alte locuinţe sau a unei locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a

1
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unităţii adininistrativ-tcritori^le sau a unităţii,în .carc îşi desfăşoară activitatea, 
atât în Municipiul Zalău, cât şi, după caz, în localitatea din afara municipiului 
Zalău unde îşi desfăşoară activitatea titularul cererii de locuinţă. Pentru 
dovedirea acestor cerinţe, titularul cererii si. după caz sotia/sotiil^
alte personae aflate în întreţinerea acestuia, aveau obligaţia de
declaraţii autentificate in acest sens. Menţionăm că în acelaşi sens sunt şi
prevederile din Anexa 11 la H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/199R privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Mai mult de atât, criteriile de acces, precum şi criteriile de ierarhizare au 
fost aduse la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei noastre şi 
respectiv, prin postare pe site-ul Municipiului Zalău.

Criteriile de acces prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local a 
Municipiului Zalău nr. 125/28.04.2022 au fost verificate în cadrul comisiei de 
analiză a dosarelor ANL, nefîind posibilă o analiză a dosarului anterior întrunirii 
comisiei, astfel că nu exista posibilitatea de a fi înştiinţat în timpul analizei 
dosarului să depuneţi declaraţia autentificată şi pentru soţia dumneavoastră.

La momentul analizării dosarului, comisia a constatat faptul că criteriul de 
acces prevăzut la punctul 2 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local a 
Municipiului Zalău nr. 125/28.04.2022 nu era îndeplinit, la dosar neexistând 
declaraţia autentificată a soţiei contestatorului, drept urmare, cererea a fost 
respinsă.

precum si
a depune

Prin contestaţia formulată, contestatorul a anexat din nou declaraţia 
neautentificată a soţiei care există şi la dosar, însă chiar dacă era depusă în formă 
autentică nu putea fi luată în considerare fiind depusă tardiv.

Faţă de susţinerea contestatorului că '''‘notarul public a zis că pentru soţie 
nu trebuie declaraţia autentificată , Comisia constată că s-a adus la cunoştinţa 
Camerei Notarilor Publici cu sediul secundar în Zalău, str. Gh. Doja, nr.'5, bl. 16, 
^P- 4, jud. Sălaj, prin Adresanr. 46167/18.06.2019 faptul că atât în cazul atribuirii 
locuinţelor ANL, cât şi în situaţia prelungirii contractelor de închiriere titularul 
contractului de închiriere şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii 
şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia-AU OBLIGAŢIA SĂ FACĂ 
DOVADA că nu au dobândit o locuinţă în proprietate şi/sau cu chirie, 
proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii 
în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă sau în 
localităţile în care a fost extinsă cuprinderea teritorială, după caz, printr-o 
declaraţie autentificată solicitată ca şi act doveditor a titularului cererii şi, după 
caz, a soţiei/soţului şi ale celorlalte persoane aflate în întreţinerea acestuia 
(Anexa 11 din H.G. nr. 962/2001 - A. Criterii de acces la locuinţă, pct. 2 - acte 
doveditoare).

o



Pe cale de consecinţă, .Comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge 
contestaţia nr. 80756/10.10.2022 formulată de 
Bâbţan Andrei Gabriel ca fiind neîntemeiată.

către contestatorul

A

întocmit,
Comisia de soluţionare a contestaţiilor;
1. Teodor Bălăjel
2. Alexandru Pura
3. Dorina Baboş
4. Lavinia Lazar
5. Marcel Cozac

-preşedinte 
- membru ;
- membru 

I - membru ^
- membru

“ Prelucrarea dalelor cu caracter personal de către Primăria Municipiului Zalău se face în conformitate cu Regulamentul nr. 679/27 aprilie 2016 privind 
protecpa persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
in scopul îndeplinim atribuţiilor legale ce revin operatorului. Datele potfi dezvăluite unor terţi in baza unui temei legal justificat. Dreptul de acces şi informare ia 
datele cu caracter personal, dreptul de opoziţie, dreptul la rectificarea şi ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea datelor, dreptul la portabilitatea dalelor, pot fi 
exercitate de către persoana vizată de prelucrare, prin formularea unei cereri scrise şi înregistrate la nivelul instituţiei. "
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HOTĂRÂREA NR. 378 

din 07 octombrie 2022
privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri şi a 
Listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate

închirierii

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 78196 

din 03.10.2022 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 78200 din 03.10.2022;
- Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;
- Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru

Locuinţe;
- Prevederile art. 15 şi Anexa 11 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

- Prevederile art. 129 alin.(l), alin.(2) lit. c), art. 139 alin.(l) şi ale art. 196 alin.(l) lit. 
a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri,
rezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobarea Listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru 
tineri, destinate închirierii, rezultată în urma aplicării criteriilor de ierarhizare aprobate, 
conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea 
priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa Primarului municipiului Zalău, în termen 
de. 7. zile de la afişarea listelor prevăzute la art. 1 şi art. 2. Soluţionarea contestaţiilor 
asigura în teimen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.

. Ar,L 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

rezultată în urma aplicării criteriilor de eligibilitate, conform Anexei 1 lap

se va

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Patrimoniu;
- prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Teodor Bălât

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 
Marina Bianca Fazacaş:Cii)

__
1
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Lista solicitanţii Anexa 1 
închirierii

.or care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate t 

Nume şi prenume solicitantNr.
Rezultatul

cererilor de atribuire locuinţe 
ANL 

Admis 
Admis 

______Admis

crt.
analizei

1 alexâ raluca diana
ANti MARTINI CÂ PETRU' 
avram ADET-TNA ^

2 :
MIHAI3

Respins
(nu face dovada că soţia solicităntului 
deţine sau nu

a deţinut o locuinţă în 
proprietate, cum de altfel nu face dovada 
ca nu este beneficiarul unei alte locuinţe 
cu chine, proprietate, de stat, proprietate a 
unităţii administrativ teritoriale sau a 
HEiţătiuncareîşi desfăşoară«ctivif.f..) 

Admis

nu
BĂBŢAN ANDREI GABRIEL4

5. baidoc alin claudii j

----- _BELEAN DORU ALEXANTipt t
^__ boda ferenc robert

B^N(POP)MeDĂ "

Admis
AdmismLM. Admis

ŞEQjjVŢA10 Admis
II AdmisMa7 V^'>

Admis 
Respins

nu face dovada că nu deţine 
său nu a deţinut, el sau membrii familiei, o 
/ocumţă în proprietate, cum de altfel ’ 
face dovada că nu este beneficiarul unei 
alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat 
proprietate a unităţii administraţii 
teritoriale sau a unităţii în care îşi 
destaşoară activitatea')

_________Admis_______

---------- --------------
------------------------

iimis
-< // '^Aamis_______

—^Respins
( solicitanta nu face dovada că anterior 
suspendării raportului de muncă şi-a 
desfăşurat activitatea în localitatea Zalău 
Crişeni, Panic, Hereclean , Aghireş)
-________ Admis______

Admis

(I#
B RINDEA ANDREI CLAUÎ>îpi£^^^

1 (spficitantul

12 nu
/

13 _BRISCAN MARIUS ALF.YA>JT>pt t 
_CHE^CHEŞ SERGITJ AKmppr
-^^^gIalexandrurazvăn
i^HEŞELI B IAN CA R OMINA 
CHiCj^AN GABRlăTum?^ 
:™iDECOgNAMĂRLĂNÂ"------

■14
.15
16 SECF17
18

:19 CHIŞ DANIELA RALUCA

20 -CHIŞ FLORICA IOANA 
Cj^SĂlOANA GEORGIĂ^
CIGHLĂDRIAN —
CIOCOIMARMLQREDANa ~ 
QUPE VLAD BOCTnĂM~

21
^22 •
23 Admis

Admis
Admis

24.

1



ClUKl-E ADRIAN ZAHART A
26JCIUTUZA ADELINA T.AVTxrTA
ZD.

Admis
Admis

Respins
(solicitantul nu face dovada că 
sau nu a deţinut, el sau membrii familiei, o 
locuinţă în proprietate, cum de altfel nu 
face dovada că nu este beneficiarul unei 
alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, 
proprietate a unităţii administrativ 
teritoriale sau a unităţii în care îşi 
desfăşoară activitatea^_____

Admis ______
Admis _______
Admis________
Admis_______
Admis _____
Admis _____

Respins
^ face dovada că desfăşoară 

activitate în localitatea unde se solicită 
locuinţa, respectiv în localităţile Crişeni 
Panic, Hereclean, Aghireşl 
_________ Admis____________
— __________ Admis_______
________ _____ Admis ______
_____________ Admis _____

Respins
[solicitantului i s-a atribuit locuinţă AND 

_________ Admis____________
- ________ Admis

- Admis

nu deţine

27 COLCERIU lONUŢ BOGDAN

28 COZMA SERGIU ANDREI
CRÂETE ALEXANDRU DAN 

CULIC VIOREL OVIDTT J 
CZECZI MIHAI ANDRET 
DASCALU IONEL 
PODEA SEBASTIAN GEOPGF

29
30

.31
32
33

(solicitanta34 DONISĂ alexandra REBECA nu

.'35 ELECEIEŞ SERGIU VASILE 
__FARCAg VLAD ANDREI 
IFAZACAS RÂUL FLORIN 
F^AKAS JOSIF ADAT.BFPT

36
37
38

•. s

FlLjDP:VLAp ANDREI;39-

40: FULGA lON^ ~ ------- --------------
^A (CUC~UIANmC0LRTÂ:ĂniTI3^ 

_GROZA ANDRADA REREP A ^
GUI ALINA RTE.NA -------- -—

41.
42 >
43

Admis

Respins
face dovada că desfăşoară

activitate în localitatea unde se solicită 
locuinţa, respectiv în localităţile Crişeni, 
Panic, Hereclean , Aghireş)

(solicitanta nu44 GURZA PAULA MIRELA

45' HOLHOŞ PANA GEORGIANA 
lANCAU SILVifj NTGOT AP Admis

Admis
46,.

Respins
(solicitantul nu face dovada că nu deţine 
sau nu a deţinut, el sau membrii familiei, o 
locuinţă în proprietate, cum de altfel ' 
face dovada că nu este beneficiarul unei 
alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, 
proprietate a unităţii administrativ 
teritoriale sau a unităţii în care îsi 
desfăşoară activitatp.a^

47 IEPURE lONUŢ PETRU CRISTIAN nu

2
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Respins
a depus actele doveditoare 

pentru îndeplinirea criteriilor de acces 
după termenul stabilit de autorităţile locale 
in Anunţul nr. 40374/17.05.2022, respectiv 
data de 06.07.2n2?î

(solicitantul
48 IEPURE MARIUS ANDREI

49 jLIE§iVARGA) JULIETA CAMET ta 
JQMQCA PAULĂC4TÂTJNÂ — 
JOZSA ANDREA MELANTA 
KISS JANOS ------ ~

Admis
Admis
Admis
Admis

50
51
52

Respins
(solicitantul a depus actele doveditoare 

pentru îndeplinirea criteriilor de acces 
după termenul stabilit de autorităţile locale 
în Anunţul nr. 40374/17.05.2022, respectiv 
data de 06.07.2022)

53 KOZMA ROBERT

54 KUCZITAR MÂDÂLINA VERONTUA
_______ _______ Admis

Respins
(nu face dovada că soţia solicitantului nu 
deţine sau nu a deţinut o locuinţă în 

proprietate, cum de altfel nu face dovada 
ca nu este beneficiarul unei alte locuinţe 
cu chine, proprietate de stat, proprietate a 

administrativ teritoriale sau a 
unităţii în care îşi desfăşoară activitatea)
-Admis

55 KUPAS TAMAS ZSOLT

56 JylAN ISAC EMANURE
.^RCUŞ LAU^ MARTA '
j^ARlAN IQNUT FELICTĂt^ 
MA^CASTĂmA BIĂf^

:57 ■
Admis
Admis
Admis

;58-^
59

Respins
(solicitantul nu face dovada că desfăşoară 

activitate în localitatea unde
60 MAROŞI ROBERT LEVENTE

, . se solicită
locuinţa, respectiv în localităţile Crişeni 
Panic, Hereclean, Aghires)

■61 maxim andreea
^LEG GHEORGHE CLATinTTT 

MIRIŞAN ESTERA CRTSTTNA 
jVlUNTEAN ŞTEFAN ANDREI 
muresan FLORICA
MUŞTE DIANA CLAUDIA
muşte PAUL FLORIN 
NAGY PAL ALEXANORT T

Respins
solicitantei i s-a atribuit locuinţă ANT. 
-------------------- Admis_______
— ____________Admis_____ ■
— _Admis
__________________ ___ Admis________
— Admis

62
63
64
65
66
i67:

Admis
Admis

.68'

Respins ~
(solicitanta nu face dovada că 

sau nu a deţinut, ea sau membrii familiei, o 
locuinţă în proprietate, cum de altfel 
face dovada că nu este beneficiarul unei 
alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat 
proprietate a

nu deţine
69 NAGYREKAALIZ

nu

unităţii administrativ |

3
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teritoriale carel^i
aesfaşoară activitatea^

Admis
Admis_____
Admis_____
Admis 
Admis
Admis______
Admis________
Admis______
Admis_____
Admis_____
Admis_____
Admis _____

Respins
solicitantei i s-a atribuit locuinţă ANT
— _______ Admis
— ____________Admis_______
-------------------- Admis
________ Admis_____
-----------   Admis
— ___________ Admis_____
-----  Admis
-------------------Admis_____
------------ Admis_____
-------------------Admis_______
------ Admis______

Admis

70 J^MEŞÂIlxÂNDRXTriĂ^-----
_QPRjEA CRJSTINA GRORrTTAM/^ 
_OPRE BOGDAN lONUŢ ^
_OROS AUNA ^ORINA~---------
-Paşcuţâ penis PATRTT^ 
lg™ANMÂDÂlÎNrn^ 
IoLclaudiaânXIuă^ ■
POP MIRELÂNÎCOLETĂ ---------
PUŞCAŞ MIHAELA LAVINIA
saboaurIlvăler
_SABOU CLAUDIA ANCA
sAlâjan ionut andrei 

ŞANDOR alexandra ANDREEA

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83 j_EICHE LAZÂR FLA VTT TS;
STANCIU DARIUS GABRJEL
STANCIU RÂUL lONT IT
stocAIoan ^----
jgjpDĂlERZSEBEfjULTĂ' 
IAl.Qşdanuslâdatănâ~~ 
JAP tabItăToăî^
TERHE

84
.85
86
87
88.
89
90 --- -JgOpORA ELEONOR a

_tunyogi CARJNA ariană 
^vaida nicoleta mariana 
^^^^MOE^ĂgxA^^TOANÂ“ 
_ vancea ionut MIHA T 
-^^^OĂTBRAfAÂNDRAm'
VARGA ioana LARTSA
^SILE VASILE ADRTAM
vereservin 
^^ŞpqpdîAnamA^

91
92
93:

■.94.
95
96 Admis

Admis
Admis
Admis
Admis

97
98
99

Dire^
Ale/a

or Executiv,
Şef Serviciu, 

Adina^ed^cu

\^întocmit
Adela-Qecheru

DP/BAP/BA- 2ex.

Anexa.4,la HaWna4il"î5K>^NTRASEMNEAZĂ
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^ Aiîcxâ 2(
în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirieriiLista de priorităţi î

Nr.
Nume PrenumeCrt. Punctaj

1 BOGDAN RAMONA MIHAELA 962 BAIDOC ALIN CLAUDIU 853 STOICA IO AN 824 GIAPSA IOANA GEORGIANA
VAIDA NICOLETA MARIAÎ^ 685

675 VARGA BRATA ANDRADA
VASILE VASILE ADRIAN

675
676 BELEAN DORU ALEXANDRII 636 BODA FRANCISC NORBERT

CIURTE ADRIAN ZAHARTa"
636
637 AVRAM ADELINA 59CRÂETE ALEXANDRU DAN7
59

MURESAN FLORICA 59
SABO AUREL VATF.R 589 CIUTUZA ADELINA LAVINIA
TUNYOGI CARINA ARIANA

579
579 MARINCAŞ LAURA Bl ANCA 5710 GUI ALINA ELENA 56

jvIUSTE DIANA CLMM?^ din QX JQ.

WGA lOANiliAs^ir j -------------
CIOCOI MARI/^^Ml3tNk^/<^QNTRASEFvlNEA2S=^ 
ELECHEŞ SERGlt5-^^Sl]6E^I GhlMhRl^-fe

11
55■11

' 11
, 12

13
13

MUNTEAN ŞTEFAN AM)REI
CHICHIŞAN GABRIEL MIRCEA
C02MA SERGIU ANDREI

13 >53
. 14 5214

5214 GROZA ANDRADA REBECA 52
14 SZEREDAI ERZSEBRT JULIA 52

VANCEA IONUŢ MIHAI14 •
52

DODEA SEBASTIAN GEORGE
GOIA (CUCUIAN) NICOLETA ADRIANĂ
ILIEŞ (VARGA) JULIETA CAMELIA '
TALOŞ DANUSIA DAIANA

• 15 5115 51
15 51
15 51

MARCUŞ LAURA MARI A15 51
ALEXÂ RALUCA DIANA16 .50

16 CIUPE VLAD BOGDAN 50
MAN ISAC EMANUEL16 50

16 muşte PAUL FLORIN
FARCAŞ VLAD ANDREI 
FAZAKAS lOSIF ADALBERT

50
17 4917 . 49

5



^-----BANCOŞ MANUELA IOANA
___ -jOJA^OP) MEDĂMARTĂ

ghinde corjna mariana 

fulga ion ~~
MIRJŞAN ESTERA CRISTINA ~ 

nagy pal alexand^ '
jj—-_CHEŞELI BIANCA ROMTNA

-----gHEREGlÂLl}ăNDRnRl^^7r^
-------F^ACAŞ râul florin_____

M9lho§oÂnĂgeorgtĂnâ~
ALEXĂNDKĂntUT^

igJpPREA CRISTINA GEORGIA'nĂ
GFAUDIA ana mar ta |~

ŞALÂJAN ionuţ andrei^
VEREŞ pop DIANA^Ă^i]fîd?

20—lOTHI ADRIAN /<X

22 I AKrnMĂRTÎNÎCÂPRT^^ ---------^-----
CZE^TmiMANPREI --------------- -------- ^

22__ OPRE BOGDAN lONUT ^ ~—
23 CHERECHEŞ SERGIT J AMnppŢ ^   

PUŞCAŞ MIHAELA LAVINTA
23 I STANCIU RAUlIonut^ ------------- ------ -

^IŞ FLORICA TOAMa ---------------- -
24_: DASCÂLU IONEL -----------------
~—!1QRJ0CA paula cătălina ^ ^
24 M^ANIONUŢFEÎ^TAM -----------

VMCEAĂLEXAÎiSp7T?TI^-----------  —
-STANCIU DARÎUSGĂBRTEr ------- ~--------
ffiCZITAR MÂDĂLINA^RONTrA --------
VERESER^ ^----------------- ----------------

26 IpopmrelXmcoleta ----------- —
B^SGĂNMĂRÎUS~ÂLEXĂt^^ -------—
kissjanos ---------------

28 I SĂBOÎJCLAUDÎĂĂNCĂ --------------— ------
WtăbîtăIoă^ ------------ -------

~—:_CULIC VIOREL OVTnTŢr ■ ---------
31 BODA

î

48
48

18 48
18 48
18 48

48
46
46
46
4619
46
46

19
19 46

wmm
5

4521
21

- 21
44
43: 22
43
43
4223
42
4224
41
41
41
4124
4125
40. 26
39■ 26
39
3927
3627
36
3529
33
31ENC ROBERT
24Direcror E^cutiv,

Alepn Şef Serviciu, întocmit, 
^echeru

Pura
DP/BAP/BA- 2ex /A Adel
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