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    HOTĂRÂREA NR. 286 

privind  prelungirea  duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe 

pentru tineri destinate închirierii, construite prin intermediul Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

            Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 21680 din 12.07.2022  ;  

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 21682 din   

12.07.2022   privind   prelungirea  duratei contractelor de închiriere care 

au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 

intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr.21691 din 12.07.2022;   

•  Raportul Compartimentului juridic nr. 22416 din 15.07.2022 ; 

▪ Avizul nr.293 din  28.07.2022  al Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul  nr.205 din 27.07.2022 al Comisiei  pentru amenajarea teritoriului 

şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură ;      

▪ Avizul nr.143 din  27.07.2022 al Comisiei  pentru învăţământ, 

culte,cultură , tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia 

copilului, familie; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.151 din 27.07.2017 privind aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea   

art.8 din Legea    nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe și 

Legea nr. 278 din 28.12.2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2017 

pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind inființarea Agenției Naționale 

pentru Locuințe precum si stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia , HG nr.304 din 

05.05.2017 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agentiei Naționale 

pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, ale  art.129 alin.(1) 

, 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; 
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            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. 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 1 an , de la data de 30.07.2022   până 

la data de 29.07.2023. 

         Art.2(1)  Se aprobă  calculul   chiriei  lunare/mp aferenta locuinţelor ANL, pentru 

titularii contractelor de închiriere , conform Anexei nr.1 . 

            (2)Pentru titularii contractelor de închiriere care nu prezintă adeverinţe cu 

veniturile realizate / venituri din alte activităţi sau declaraţie notarială  că nu realizează 

nici un venit, coeficientul de pondere aplicat este de 1,00. 

         Art.3. (1) Modificările prevăzute la art.1 şi  art.2 vor fi menționate  în  actele 

adiționale  care urmează a se încheia la contractele de închiriere, conform Anexei nr.2 

. 

           (2) Fişa de calcul pentru stabilirea chiriei lunare a locuinţei este prezentată în 

Anexa nr.3 .  

(3) Se imputerniceste primarul municipiului Husi sa semneze in numele si pentru 

municipiul Husi  actele aditionale prevazute la al.1.  

          Art.4. Anexele nr.1 nr.2 și  nr.3  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.5.  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează primarul 

municipiului Huşi. 

 

                                                                                                 HUŞI  ,  28 iulie 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

          Luiza  Patrașcu                                                                      Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


