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PROIECT

HOTĂRÂREA nr.
Din data d e__________ 2019

- privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, 
destinate închirerii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe situate în str. Câmpului, bl. B,C,D,F,G,H,I şi J şi aprobarea valorii
nominale a chiriei lunare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş nr. 36886/1 din 
data de 19.03.2019 şi referatul de specialitate nr. 36886/19.03.2019 al Compartimentului 
evidenţă patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidenţă bunuri) prin care 
se propune aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirerii 
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str. Câmpului, bl. 
B,C,D,F,G,H,I şi J şi aprobarea valorii nominale a chiriei lunare ,

Văzând avizul favorabil al comisiei___________________________________
Luând în considerare hotărârea nr. 38 din data de 27 februarie 2019 prin care Consiliul 

Local a aprobat lista finală cu prmre la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 
de locuinţe construite prin A.N.L. şi ţinând seama de declaraţia depusă prin care reconfirmă 
îndeplinirea tuturor criteriilor de acces.

Ţinând cont de procesul verbal nr. 35296 din data de 12.03.2019 -  privind repartizarea 
locuinţelor construite din fondurile ANL si anexa nr. 1 prezentului proces verbal,

Având în vedere art. 8, alin(9), (9Ai), (9A2), (9A3), alin.11 din Legea nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi art. 14, art. 15 alin. 5 , anexa nr. 16 
din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe,

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,
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HOTĂRĂŞTE:

A r t .i.  Se aprobă lista de repartizare a locuinţelor pentru tinei, destinate închirierii, 
conform anexei nr. 1. la proces-verbal nr. 25296 din data de 12.03.2019.

Art.2. Se aprobă:
Alin. (1) Cuantumului chiriilor pentru folosinţa locuinţelor construite din fondurile 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraş, str. Câmpului, bl. 
B, C, D, F, G, H, I, J, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
rezultate din aplicarea noii metodologii de calcul.

Alin. (2.) Pentru titularii contractelor de închiriere care, în perioada 12.03.2019- 
31.12.2019, împlinesc vârsta de 35 ani, chiria se recalculează şi se actualizează în conformitate 
cu dispoziţiile H.G. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe

A rt.3 . Se aplică de la data repartizării, respectiv 12.03.2019 cuantumului chiriilor 
rezultate din calcul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Fagăraş, prin Arhitehtul sef şi Compartiment evidenţă patrimoniu (concesiuni, 
închirieri, administrare parcări, evidenţă bunuri)
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COMPARTIMENT EVIDENŢĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, 
ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENŢĂ BUNURI 

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 36886 din data de 19.03.2019

REFERAT
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
- privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirerii 

construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str. Câmpului, bl. 
B,C,D,F,G,H,I şi J şi aprobarea valorii nominale a chiriei lunare

Primăria Municipiului Făgăraş are în administrare 10 blocuri ANL cu un număr total 
de 200 locuinţe construite prin proiecte Dezvoltate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe. Din 
totalul de 200 locuinţe în momentul de faţă avem date în închiriere un număr de 188 
locuinţe. De asemenea, un număr de 12 locuinţe situate în blocurile ANL, au rămas vacante pe 
pacursul explotării lor în regim de închiriere , fiind predate de către foştii chiriaşii.

Prin H.C.L. nr. 38 din data de 27 februarie 2019 Consiliul Local a aprobat listei finale 
cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite 
prin A.N .L., în ordinea de prioritate rezultate ca urmare a punctajului obţinut.

Ţinând cont de procesul verbal nr. 35296 din data de 12.03.2019 -  privind repartizarea 
locuinţelor construite din fondurile ANL si anexa nr. 1 prezentului proces verbal,

în conformitate cu prevederile Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţiomnale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare .

Potrivit aceloraşi reglementări, la data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate 
închirierii solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de 
acces pentru o locuinţă construită din fondirile ANL.

Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării 
locuinţelor şi vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contracte 
care au împlint vârsta de 35 de ani şi actualizarea anuală a cuantumului chiriei, în funcţie de 
coeficientul de ponderare, preum şi rata anuală de inflaţie.
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După expirarea perioadei contractuale iniţiale, prelungirea cotractului de închiriere se 
face, succesiv, pe peroade de câte un an.

Noul model de calcul al chiriei aferente locuinţelor construite din fondurile Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.) este:

1. Valoarea de înlocuire a costrucţiei (apartament) per metru pătrat aprobată pentru 
anul 2018 stabilita conform art. 2 din Ordinul nr. 5396/2018 pentru stabilirea valorii de 
înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, este 
de 1.578.57 lei /mp inclusiv TVA

2. Durata de amortizare este de 60 ani

3. Cheltuielile de intretinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale şi 
administrare sunt de maxim 0,8% din valoarea de înlocuire a construcţiei, considerăm ca 
pentru UAT Municipiul Fagaras aceasa este foarte mare deoarece nu impun reparaţii capitale 
iar pentru un procent de 0,2% se acoperă cheltuielile pentru întreţinere curentă si reparaţii 
curente a celor 10 blocuri,

4. Calculul chiriei pentru locuinţele deţinute de tineri este realizat conform modelului 
prezentat la anexa 1 la proiectul H.C.L. "Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, 
destinate închirierii", respectiv:

a) pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru 
menţinerea stării de folosinţă normală şi de administrare, precum şi recuperarea investiţiei în 
funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale;

b) pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru 
menţinerea stării de folosinţă normală şi de administrare, recuperarea investiţiei în funcţie de 
durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximum 0,25%, 
care se constituie venit al administratorilor locuinţelor.

5. Chiria rezultată se ponderează cu coeficientul de 0,8 in funcţie de ierarhizare 
Municipiului Făgăraş prevăzută la art. 8 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare,

6. în conformitate cu art. 8 alin. (8Ai) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor 
pentru locuinţă, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a 
localităţilor se ponderează astfel:

- pentru Blocurile A,B,C,D şi E revine un coeficient de ponderare de 0,90 pe proceselor 
verbale încheiate la terminarea lucrărilor,

- pentru Blocurile F,G,H,I şi J revine un coeficient de ponderare de 0,95 pe proceselor 
verbale încheiate la terminarea lucrărilor,

7. în conformitate cu art. 8 alin. (9) din Legea nr. 152/1998 prfrind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, în funcţie de veniturile medii nete pe 
membru de familie ale titularului contractului de închiriei'e, realizate în ultimele 12 luni, 
chiria lunară rezultată după aplicarea coeficienţilor în funcţie de anul recepţiei la 
terminarea lucrărilor, prevăzuţi la alin. (8 Ai), se ponderează astfel:



- 0,8 la Venitul net pe membru de famile mai mic sau egal cu salariul net rezultat din 
salariul de baza minim brut pe tara grantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în 
condiţiile art. 164 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare , calculate conform legii;

- 0,9 la Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în 
condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi care nu depăşeşte cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată , calculat conform legii;

- 1,0 la Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat 
din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, 
în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, calculate conform legii.

Urmare celor relatate propunem iniţierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local 
al Municipiului Făgăraş, în vederea aprobării listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, 
destinate închirerii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str. 
Câmpului, bl. B,C,D,F,G,H,I şi J şi aprobarea valorii nominale a chiriei lunare .

N r.
crt.

F u n c ţia  şi a tr ib u ţia N u m e le  şi p r e n u m e le D a ta 'S e m n ă tu r a

1 A r h ite c t  s e f B o e r  L ilia n a 19 .0 3 .2 0 19 A j
2 în to c m it,  

C o n s ilie r  ju r id ic
Io n  V io r ic a 19 .0 3 .2 0 19
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COMPARTIMENT EVIDENŢĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, 
ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENŢĂ BUNURI 

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 36886 /1 din data de 19.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
- privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirerii 

construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str. Câmpului, bl. 
B,C,D,F,G,H,I şi J şi aprobarea valorii nominale a chiriei lunare

Primăria Municipiului Făgăraş are în administrare 10 blocuri ANL cu un număr total 
de 200 locuinţe construite prin proiecte Dezvoltate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe. Din 
totalul de 200 locuinţe în momentul de faţă avem date în închiriere un număr de 188 
locuinţe. De asemenea, un număr de 12 locuinţe situate în blocurile ANL, au rămas vacante pe 
pacursul explotării lor în regim de închiriere , fiind predate de către foştii chiriaşii.

Prin  H.C.L. nr. 38 din data de 27 februarie 2019 Consiliul Local a aprobat listei finale 
cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite 
prin A.N .L., în ordinea de prioritate rezultate ca urmare a punctajului obţinut.

Ţinând cont de procesul verbal nr. 35296 din data de 12.03.2019 -  privind repartizarea 
locuinţelor construite din fondurile ANL si anexa nr. 1 prezentului proces verbal,

în conformitate cu prevederile Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţiomnale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare .

Potrivit aceloraşi reglementări, la data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate 
închirierii solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de 
acces pentru o locuinţă construită din fondirile ANL.

Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării 
locuinţelor şi vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contracte 
care au împlint vârsta de 35 de ani şi actualizarea anuală a cuantumului chiriei, în funcţie de 
coeficientul de ponderare, preum şi rata anuală de inflaţie.

După expirarea perioadei contractuale iniţiale, prelungirea cotractului de închiriere se 
face, succesiv, pe peroade de câte un an.

Noul model de calcul al chiriei aferente locuinţelor construite din fondurile Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.) este:

1. Valoarea de înlocuire a costrucţiei (apartament) per metru pătrat aprobată pentru 
anul 2018 stabilita conform art. 2 din Ordinul nr. 5396/2018 pentru stabilirea valorii de 
înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, este 
de 1.578.57 lei /mp inclusiv TVA
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2. Durata de amortizare este de 60 ani

3. Cheltuielile de intretinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale şi 
administrare sunt de maxim 0,8% din valoarea de înlocuire a construcţiei, considerăm ca 
pentru UAT Municipiul Fagaras aceasa este foarte mare deoarece nu impun reparaţii capitale 
iar pentru un procent de 0,2% se acoperă cheltuielile pentru întreţinere curentă si reparaţii 
curente a celor 10 blocuri,

4. Calculul chiriei pentru locuinţele deţinute de tineri este realizat conform modelului 
prezentat la anexa 1 la proiectul H.C.L. "Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, 
destinate închirierii", respectiv:

a) pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru 
menţinerea stării de folosinţă normală şi de administrare, precum şi recuperarea investiţiei în 
funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale;

b) pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru 
menţinerea stării de folosinţă normală şi de administrare, recuperarea investiţiei în funcţie de 
durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximum 0,25%, 
care se constituie venit al administratorilor locuinţelor.

5. Chiria rezultată se ponderează cu coeficientul de 0,8 in funcţie de ierarhizare 
Municipiului Făgăraş prevăzută la art. 8 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare,

6. în conformitate cu art. 8 alin. (8Ai) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor 
pentru locuinţă, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a 
localităţilor se ponderează astfel:

- pentru Blocurile A,B,C,D şi E revine un coeficient de ponderare de 0,90 pe proceselor 
verbale încheiate la terminarea lucrărilor,

- pentru Blocurile F,G,H,I şi J revine un coeficient de ponderare de 0,95 pe proceselor 
verbale încheiate la terminarea lucrărilor,

7. în conformitate cu art. 8 alin. (9) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, în funcţie de veniturile medii nete pe 
membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni, 
chiria lunară rezultată după aplicarea coeficienţilor în funcţie de anul recepţiei la 
terminarea lucrărilor, prevăzuţi la alin. (8Ai), se ponderează astfel:

- 0,8 la Venitul net pe membru de famile mai mic sau egal cu salariul net rezultat din 
salariul de baza minim brut pe tara grantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în 
condiţiile art. 164 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare , calculate conform legii;

- 0,9 la Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în 
condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi care nu depăşeşte cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată , calculat conform legii;



- 1,0 la Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat 
din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, 
în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea m\ 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, calculate conform legii.

Urmare celor relatate propunem iniţierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local 
al Municipiului Făgăraş, în vederea aprobării listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, 
destinate închirerii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str. 
Câmpului, bl. B,C,D,F,G,H,I şi J şi aprobarea valorii nominale a chiriei lunare .

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU
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COMPARTIMENT EVIDENŢĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE
PARCĂRI, EVIDENŢĂ BUNURI 

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 35296 din data de 12.03.2019

PROCES VERBAL
- privind repartizarea locuinţelor construite din fondurile A.N.L.

Având în vedere şedinţa din data 12.03.2019, ora 12 - privind repartizarea locuinţelor 
construite din fondurile ANL .

Ţinând cont de art. 1 H.C.L. nr. 38/27.02.2019 -  privind aprobarea listei finale cu privire 
la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L. prin 
care - Se aprobă lista finală de priotităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri 
destinate închirierii, valabilă pentru anul 2019, stabilită de Comisia socială de analizare a 
cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirieri şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor depuse pentru acordarea de locuinţe A.N.L., potidvit anexei nr. 1, au fost validaţi 
un număr de 22 persoane.

în ordinea de prioritate rezultată ca urmarea punctajului obţinut au primit repartiţie primi 
12 tineri, locuinţe destinate închirierii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe situate în str. Câmpului, bl. B, C, D, F, G, H, I şi J.

La data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii solicitanţi acestora au 
obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces pentru o locuinţă construită din 
fondurile ANL printr-o declaraţie pe propria răspundere.

La data menţionată mai sus aveam disponibile un număr de 12 locuinţe ANL, din care:
- 2 apartament cu 3 camere;
- 5 apartamente cu 2 camere;
- 5 garsoniere.
Alăturat prezentului proces-verbal ataşez, anexa nr. 1 - privind repartizarea 

locuinţelor construite dinfonurileANL.

Comisia :
1. D-na Ion Viorica - consilier juridic - Primăria Făgăraş - preşedinte
2. D-nul Alexandru Florin - consilier local- membru
3. D-nul Mazilu Alexandru - consilier local- membru
4. D-nul Stengel Norbert - consilier local- membru
5. D-nul Biza Radu Stelian -  consilier local - membru
6. D-na Sas Camelia Maria - reprezentant al S.P.A.S Făgăraş- membru
7. D-na Hârţoagă Ioana - consilier - Primăria Făgăraş- membru
8. D-nul Ticu Petre -  consilier - Primăria Făgăraş- membru 

Secretar : D-na Stroia Simona - consilier -  Primăria Făgăraş

http://www.primaria-fagaras.ro


Anexa nr. 1

la proces-verbal nr. -9-6 din data de 12 .03.2019 

Lista -  privind repartizarea locuinţelor construite din fondurile A.N.L.

Nr.
ctr

Adresa Bl Ap Num ele şi prenum ele Semnătură
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3 cam ere h f l f 's e L-

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

/
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3 cam ere O o f c r \ ^ c ? f > '
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H v d W c *

.J .___
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2cam ere

A-
A A - f ţ

t
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Ţ0 fO(zA*> Qvce>a&Hry
---------- y r --------

6 C îm pului B 6 A partam en t 

2 cam ere ^  rl'3 c Qo\

7 C îm pului H 13 A partam en t 

2 cam ere
y) C; £?U Xa 0 0 Jbl? C CK

8 C îm pului G 1 garsonieră
S ? M  A %

9 C îm pului B 15 garson ieră 0 — * 1 
DC'OU -JGcf PCcflo-' ?■

10 C îm pului C 3 garson ieră
------------------- :--- -j----------------

wm (DS ^ v  a  a e. <x & A x
11 C îm pului G 16 garsonieră

i

S1U &  -  imiia QawX
12 C îm pului F 1 garsonieră

Comisia :
1. D-na Ion Viorica - consilier juridic - Primăria Făgăraş - preşedinte
2. D-nul Alexandru Florin - consilier local- membru
3. D-nul Mazilu Alexandru - consilier local- membru
4. D-nul Stengel Norbert - consilier local- membru
5. D-nul Biza Radu Stelian -  consilier local - membru
6. D-na Sas Camelia Maria - reprezentant al S.P.A.S Făgăraş- membru
7. D-na Hârţoagă Ioana - consilier - Primăria Făgăraş- membru
8. D-nul Ticu Petre -  consilier - Primăria Făgăraş- membru . 

Secretar : D-na Stroia Simona - consilier -  Primăria Făgăraş V }
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CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. / f  /21.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, 
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate in str.Câmpului, bl.B, 
C, D, F, G, H, I si J si aprobarea valorii nominale a chiriei lunare

Amendamente propuse:

SECRETAR,
Biza Radu



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

AVIZ NR.

COMISIA 1
COMISIA DE STUDII, PROGNOZE 
ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

/ T  /21.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, 
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate in str.Campului, bl.B, 
C, D, F, G, H, I si J si aprobarea valorii nominale a chiriei lunare

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAI 
Şuteu MariFei

Cod: F-18 /



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. / 21.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, 
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate in str.Campului, bl.B, 
C, D, F, G, H, I si J si aprobarea valorii nominale a chiriei lunare

Amendamente propuse:

INTE,
Ion

SECRETAR, 
Malene Petru



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. /6 * 121.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, 
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate in str.Campului, bl.B, 
C, D, F, G, H, I si J si aprobarea valorii nominale a chiriei lunare

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicdlae

SECRETAR, 
Cârlan Anca

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 2
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE ORGANIZARE ŞI

DEZVOLTARE URBANISTICĂ, 
REALIZAREA LUCRĂRILOR 
PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE 
ARHITECTURĂ

AVIZ NR. / /  / 20.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.2 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, 
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate in str.Campului, bl.B, 
C, D, F, G, H, I si J si aprobarea valorii nominale a chiriei lunare

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Ercău Bruno

SECRETAR,

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 6
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE TURISM, RELAŢII

EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

AVIZ NR. / /  / 20.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.6 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, 
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate in str.Campului, bl.B, 
C, D, F, G, H, I si J si aprobarea valorii nominale a chiriei lunare

PREŞEDINTE 
Stengel Nophtfr

SECRETAR, 
Ciont Valentin


