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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.141 

privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte 

pentru tineri destinate inchirierii, construite prin intermediul Agentiei Nationale 

pentru Locuinte 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere 

care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin 

intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte; 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru administratie 

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti;                   

 In conformitate cu prevederile art.1810 Cod Civil, art.8 alin.(4) din Legea 

nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, 

modificata si completata, si a art.19^4 din Hotararea  Guvernului nr.962/2001 

privind  aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 

Legii nr.152/1998, modificata si completata si ale art.36 alin.(2) litera d) coroborat 

cu alin.(6) litera a) pct.17 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  

     HOTARASTE: 

 

         Art.1. – Se ia act de operarea tacitei relocatiuni, in conditiile prevazute de 

art.1810 Cod Civil, pentru contractele de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru 
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tineri, destinate inchirierii, construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru 

Locuinte, de la data de 23.05.2015 pana la data prezentei hotarari. 

 

 Art.2. (1)Se aproba prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca 

obiect locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin intermediul 

Agentiei Nationale pentru Locuinte, pentru o perioada de 1 an, pentru care se vor 

incheia acte aditionale incepand cu data prezentei hotarari; 

         (2) Pentru chiriasii apartamentelor construite prin intermediul Agentiei 

Nationale pentru Locuinte care au achitate integral debitele la bugetul local la data 

intocmirii actului aditional, nu se vor percepe majorari de intarziere pentru chiria 

aferenta perioadei 23.05.2015 – 30.07.2015; 

 

            Art.3. – Se aproba recalcularea chiriei lunare/mp aferenta locuintelor ANL, 

pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani, conform 

Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

            Art.4(1) Modificarile prevazute la art.1, art.2 si art.3 vor face obiectul unor 

acte aditionale cu continutul prevazut in Anexa nr.2 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

              (2) – Se imputerniceste Primarul municipiului Husi sa semneze in numele 

si pentru Municipiul Husi actele aditionale la contractele de inchiriere.  

    

           Art.5.-  Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 

 

 

                                                                             HUSI, 30 iulie 2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,             Contrasemneaza, 

            Gheorghe Hoha                                         Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 
 


