ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 19
Din 31 martie 2015
Privind actualizarea cuantumului chiriei si prelungirea contractelor expirate pentru
locuintele ANL.
Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 31 martie
2015,
Având in vedere referatul de aprobare nr. 762 din 09.02.2015 întocmit de primarul
oraşului Ungheni, raportul de specialitate nr.763 din 09.02.2015 întocmit de Serviciul
financiar-contabil,
Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Ungheni şi avizat favorabil de
cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,
În conformitate cu dispozitiile art.8 alin. 4 lit (a,b)alin.5 din Legea nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe precum şi prevederilor art.19 alin 4 din HG
962/2001 cu modificările şi completările ulterioare,coroborat cu Normele Metodologice pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înfinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
(anexa 16 din H.G. 962/2001) si prevederile HG 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al
chiriei(ron/mp) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public
sau privat al statului.
Pentru titularii de contracte care nu au implinit varsta de 35 de ani, chiria va fi calculata
conform HG 310/2007 , actualizata cu rata inflatiei.
În temeiul art.36, alin. (2), lit. ,,c”, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea contractelor de inchiriere incheiate intre Orasul Ungheni si
locatarii din blocul ANL nr. 69/M, pana la data de 31.12.2015, conform Actului aditional care
face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2 Se aprobă cuantumul chiriei recalculate, conform anexelor nr.1 si nr. 2 care fac
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Se mandatează Primarul Orasului Ungheni sa semneze Actele aditionale,
mentionate la art.1.
Art.4 Cu data prezentei, orice dispoziții contrare se abrogă.
Art.5 Prezenta hotarare se comunica:
-

Institutiei Prefectului judetului Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Serviciului financiar-contabilitate,

-

Serviciului administrație publică - Compartimentul juridic,

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 31 martie 2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CHIRILĂ OTILIA
________________________

CONTRASEMNEAZĂ
p. SECRETAR PLATON MIHAIL
________________________

