
            

 
                           

             HOTĂRÂREA nr.271                                         

              din data de 29 noiembrie 2017 

 

                      - privind recalcularea chiriilor  pentru  titularii contractelor 

                                       de închiriere  care au împlinit  vârsta de 35 ani 

 

                  CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 

                  întrunit în ș edinț ă ordinară,  

 Analizând referatul cu nr.35504 din 20.11.2017 prin care se propune recalcularea  chiriilor  pentru 

titularii  contractelor  de închirieire  care au împlinit vârsta  de 35 ani, aprobat de inițiator și expunerea de 

motive a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr.35504/1 din 20.11.2017,    

 Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, 

al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi 

integrare europeană, 

 Având in vedere prevederile  art . 8 , alin. 2 si 4 din  Legea nr. 152 – privind infiintarea  Agentiei 

nationale  pentru Locuinte, 

Tinand cont de  art. 15, alin 13, lit.a si anexa nr. 16 – privind modul de calcul al chiriei  din HG nr. 

962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr.152/1998 privind infiintarea 

ANL, actualizata,  

Văzând prevederile art. 36 alin 2 lit c si alin 5 lit b, art. 45 alin.3 si art. 123 alin 1 din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată și completată, 

HOTĂRĂŞTE: 

  

           Art.1. Se aprobă cuantumul chiriilor pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str. Câmpului, bl. A, B, C, D, F, H, I  și J, pentru  titulari 

de contracte de închiriere care au împlinit vârsta de 35 ani,  conform anexei nr.1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre, rezultate din aplicarea noii metodologii de calcul. 

            Art.2. Se aprobă începând cu data de 01.12.2017 cuantumul chiriilor rezultate din calcul prevăzut 

în anexa nr.1. 

Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

Municipiului Fagăraş, prin Arhitectul sef și Compartiment evidenţă patrimoniu (concesiuni, închirieri, 

administrare parcări, evidenţă bunuri). 

                                 
          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,  

                        STENGEL NORBERT                                       Secretarul municipiului,  

                                                                                                                              LAURA ELENA GIUNCA 



 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru 

Consilieri in functie 15 

Consilieri prezenti-13 

 

 Prezenta hotărâre se comunică: 

-1ex.Dosar ședință 

-1ex.Colecție 

-1ex.Prefectură 

-1ex.Primar 

-1ex.Secretar 

-1ex.Afișare 

     -1ex. Direcția Buget Finanțe 

 -1ex.Compartiment evidență patrimoniu 

 -1ex.Arhitect-sef 

 -1ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 
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