ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea contractelor de închiriere și stabilirea chiriei la
locuințele pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați
nr.2
Primarul Orașului Avrig,
Având în vedere:
- HCL nr.88/27.06.2013 privind preluarea fondului locativ din
administrarea Societatii Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A., in administrarea
Orasului Avrig.
- raportul de specialitate nr.13.326 / 21.05.2019, intocmit de Biroul
Lucrari Publice, Administrarea Patrimoniului si Fond Locativ, prin care se
propune prelungirea contractelor de inchiriere si stabilirea chiriei pentru
locuintele situate in blocul T2 Mârșa, str.Carpați nr.2.
Ținând seama de prevederile:
- art.8 alin.(4) si (5) si alin.(7-11) din Legea nr.152/1998 privind
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificări
ulterioare;
- art.15 alin.(23) si (24) si anexa nr.16 din HG nr.962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe ,
actualizată;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.17, art.45 alin.(1) si
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea n.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
P R O P U N:
Art.1: (1) Se aprobă prelungirea prin act adițional a contractelor de
închiriere având ca obiect locuințele pentru tineri situate in blocul ANL – T2
Mârșa, str.Carpați nr.2, pentru chiriașii prevăzuți în anexa 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Contractele de închiriere a unităților locative construite prin
programul ANL, situate administrativ in Mârșa, str.Carpați nr.2, bl.T 2, se
încheie pe o perioadă de 1 an, cu începere de la data de 01.06.2019.
Art.2: (1)Prelungirea contractelor de închiriere pentru persoanele
prevăzute în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, este
condiționată de plata chiriei și a taxelor de întreținere,până la data de
15.06.2019.
(2) În situația nerespectării termenului de plată a restanțelor
prevazut la alin.1, chiriașii au obligația predării locuinței.
Art.3: Biroul Lucrări Publice, Administrarea Patrimoniului și Fond Locativ
va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.4: Secretarul Orașului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor
şi persoanelor interesate.
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