ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 46
Din 29 august 2014
Privind prelungire contract de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinta

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29 august
2014,
Avand in vedere cererea numitei Morariu Lucretia nr.16944/23.05.2014 prin care solicita
prelungirea contractului de inchiriere nr.1801/2004 pentru imobilul situat in localitatea Cerghizel
nr.75,
- Iniţiativa Primarului oraşului Ungheni, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu
nr. 4478/14.07.2014
- Raportul de specialitate nr.4479/14.07.2014 întocmit de Serviciul Financiar-Contabil din
cadrul Primăriei oraşului Ungheni,
- Raportul de specialitate nr. 4480/14.07.2014 întocmit de compartiment juridic,
- Ţinând cont de prevederile:
- Art.555-566, art 858-865 si art.1777-1823, art.1810 din Legea nr.287/2009 privind Codul
Civil
- art.14-16 din Legea nr.2013/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si
completarile ulterioare,
- Ordonantei de Urgenta nr.44/2009 privind durata unor contracte de inchiriere pentru
suprafete locative cu destinatia de locuinte,
- Ordonanta de Urgenta nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru
spatiile cu destinatia de locuinta,
- Hotararea Guvernului nr.310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei(lei/mp)
practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al
statului ori a unitatilor administrativ teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de

serviciu,locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale,
companiilor nationale, societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si
regiilor autonome .
Avand in vedere asigurarea continuitatii contractelor de inchiriere pentru spatiile cu
destinatia de locuinte, din proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale,
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. c), art. 45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de inchiriere nr.1801/2004 a locuintei de la
nr.administrativ 75 Cerghizel, incheiat intre Orasul Ungheni, reprezentat prin primar Prodan
Victor, in calitate de proprietar (locator) si d-na Morariu Lucretia in calitate de chirias (locatar).
Art.2 Prelungirea contractului de inchiriere pentru suprafete locative mentionat la art.1 se
face conform act aditional, Anexa nr.1 la prezentul proiect de hotarare.
Art.3 Stabilirea chiriei lunare in cuantum de 52.50 lei conform fisei de calcul, Anexa nr.2
la prezentul proiect de hotarare.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
-

Instituției Prefectului - județul Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei orasului Ungheni,

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.
Adoptata in Ungheni, la data de 29 august 2014
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NYARADI IOAN
________________________

CONTRASEMNEAZĂ

p.SECRETAR

PLATON MIHAIL
________________________

