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HOTĂRÂREA NR.61
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect
locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin intermediul
Agenției Naționale pentru Locuințe

Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ;
Având în vedere :
• Referatul Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea
domeniului public şi privat nr. 4453 din 23.02.2021 ;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 4454 din
23.02.2021 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au
ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin
intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe;
• Raportul Direcţiei Urbanism nr.4455 din 23.02.2021 şi Raportul
Compartimentului juridic nr. 4335 din 22.02.2021;
• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti;
• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea
lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
• Avizul Comisiei pentru învăţământ, culte, cultură, tineret, turism,
sănătate, munca,protecţie socială, protecţia copilului, familie;
În conformitate cu prevederile art.1810 Cod Civil, art.8 alin.(4) din Legea
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicata,
modificată şi completată, şi prevederile Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin HG nr. 962/2001, modificată
şi completată, prevederile art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.q) din
Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgență
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1(1) Se ia act de operarea tacitei relocaţiuni, în condiţiile prevăzute de
art.1810 Cod Civil, pentru contractele de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii, construite prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, de la data împlinirii termenului prevăzut în ultimul contract de închiriere/act
aditional încheiat până la data prezentei hotărâri.
(2) Se recunoaşte debitul restant pentru folosirea locuinţei calculat de la data
împlinirii termenului prevăzut în ultimul contract de închiriere /act aditional .
(3) Chiria restanta se va cacula potrivit prevederilor art.8, alin.9^3 din Legea nr.
152 din 15 iulie 1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe), coeficientul de pondere fiind 1,00.
Art.2. (1)Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca
obiect locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin intermediul Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, pentru o perioadă de 5( cinci ) luni , pentru care se vor
încheia acte adiţionale începând cu data prezenţei hotărâri ;
(2) Se aprobă calculul chiriei lunare/mp aferenta locuinţelor ANL pentru titularii
contractelor de închiriere , conform Anexei nr.1.
(3) Pentru titularii contractelor de închiriere care nu prezintă adeverinţe cu
veniturile realizate/venituri obţinute din alte activităţi sau declaratie notarială că nu
realizează nici un venit, coeficientul de pondere este 1,00.
Art.3(1) Modificările prevăzute la art.1 şi art.2 vor face obiectul unor acte
adiţionale cu conţinutul prevăzut în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenţa
hotărâre.
(2) Debitul restant prevăzut la art.1 va fi achitat în termen de 30 de zile de la data
încheierii actului adiţional , sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului de
închiriere.
(3) Se împuterniceşte Primarul municipiului Huşi să semneze în numele şi
pentru Municipiul Huşi actele adiţionale la contractele de închiriere.
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Huşi.
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