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HOTARAREA nr.21
Din 01 aprilie 2016

privind actualizarea cuantumului chiriei si prelungirea contractelor expirate pentru
locuintele ANL.

Consiliul Local al Oraqului Ungheni, intrunit in sedinta ordinara din data de 01 aprilie

2016,

Avdnd in vedere referatul de aprobare nr.1903 din 28.03.201,6 intocmit de primarul

oragului Ungheni, raportul de specialitate nr.1904 din 28.03.2016 intocmit de serviciul

financiar-contabil,

in confomitate cu dispozitiile art.8 alin. 4 lit (a,b)alin.5 din Legea nr. 152/199g privind

infiinlarea Agen{iei Nalionale pentru Locuinte precum qi prevederilor art.19 alin 4 din HG

96212001 cu modificdrile gi completdrile ulterioare,coroborat cu Normele Metodologice pentru

punerea in aplicare a Legii nr. 15211998 privind infinlarea Agenliei Nalionale pentm Locuinle

(anexa 16 din H.G. 96212001) si prevederile HG 310/2007 privind actualizarea tarifului fturar 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 v-a fi calculata

conform HG 31012007 , actuahzata st rata inflatiei.

in temeiul art.63, alin(1), lit ,, c,, si art.45, alin. (6) din Legea 21512001 privind

administraJia publicd 1ocal6, republicatS, cu modificdrile si complet6rile ulterioare,



HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere incheiate intre orasul Ungheni si

locatarii din blocul ANL nr.69lM, pana la data de 0t.04.2017 conform Actului aditional care

face parte integranta din prezentul proiect de hotarare '

Art.2 Se aproba cuantumul chiriei recalculate, conform anexelor nr.l si raporhrlui de

specialitate, care fac parle integranta din prezentul proiect de hotarare'

Ar1.3 Se aproba modelul de acte aditionale prevazute la anexa rn'2 si 3'

Art.4 Se aproba mandatarea Primarului orasului Ungheni sa semneze Actele aditionale,

mentionate 1a arl. I .

Art.5 Se aproba incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local al Otrasului Ungheni

nr.19 din 31.03.2015

Art. 6 Prezenta hotarare se comunica:

- InstitutiaPrefectului-Judetul Mures

- Primarul Orasului Ungheni

- Serviciulfinanciar-contabil

- Se afiseaza la sediul Primariei Orasului Ungheni

Adoptata in Ungheni, la data de 01.04.2016

PRESEDINTE DE SEDINTA
SOMODI ANNA MARIA
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CONTRASEMNEAZA
P. SECRETAR PLATON MIHAIL
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