ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
PRIMAR
Nr. 56/25.03.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor ANL, pe o
perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă _________
publică la data de ________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. ___________, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler;
Având în vedere:
 referatul de aprobare nr. 4929/22.03.2022 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții,
din care rezultă necesitatea prelungirii termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor ANL, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen;
 raportul de specialitate comun ______________ nr.______/______________ al Direcției
juridice și al Serviciului ITL;
 avizele ______________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna
Mureș;
 prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinţei, actualizată;
 prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, Legea locuinţei;
 dispoziţiile art. 1777-1835 din Codul civil;
 H.G. nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru
spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al
unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu;
 Art.8 alin.(5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
actualizată,
 Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, actualizată
 prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 129, alin. (2) lit. c), art. 136, art. 139, alin. (3), lit. g) art. 196, alin. (1) lit. a)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Ia act de prelungirea tacită a termenului contractelor de închiriere a locuințelor ANL
înscrise în anexa la prezentul proiect de hotărâre și anume: poziția nr.1 – Puiac Raluca și poziția nr.2
– Szakacs Margareta, începând cu data ajungerii la termen și până la data adoptării prezentei, urmare
a folosirii apartamentelor în cauză de către chiriași și a îndeplinirii obligațiilor de plată (chirie) către
bugetul local al orașului Ocna Mureș, potrivit prevederilor art.1810 Cod Civil, privitor la tacita
relocațiune.
Art. 2. Se aprobă prelungirea termenului contractelor de închiriere a locuinţelor ANL, pe o
perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii pentru pozițiile 1-2 din anexă, respectiv de la data
ajungerii la termen a contractului pentru pozițiile 3-6 din anexă, conform anexei, parte integrantă la
prezenta.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizată.
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Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
actelor adiționale la contractele de închiriere, se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu
Vinţeler.






Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
Primarul oraşului Ocna Mureş;
Birou urbanism, tehnic, investiții, construcții;
Serviciul ITL
Se afișează la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș;

Ocna Mureş, 25.03.2022
INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,
SILVIU VINȚELER

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
SIMION NICUȘOR PANDOR

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136
alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului
______________________________________________________________
 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136
alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea
comisia de specialitate _____________________________________________
alte avize necesare ____________________________________________________________
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