ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea chiriei la locuințele pentru tineri, situate in blocul
ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2
Primarul Orasului Avrig,
Având în vedere:
- HCL Avrig nr.88/27.06.2013 privind preluarea fondului locativ din
administrarea Societății Gospodărire Orășenească Avrig S.A., în
administrarea Orașului Avrig.
- HCL Avrig nr. 72/2019 privind prelungirea contractelor de închiriere a
locuințelor pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2;
- raportul de specialitate nr.24.831/16.10.2019, întocmit de Biroul
Lucrări Publice, Administrarea Patrimoniului și Fond Locativ, prin care se
propune actualizarea chiriei pentru locuintele situate in blocul T2 Mârșa,
str.Carpați nr.2;.
Ținând seama de prevederile:
- art. 2 din Ordinul nr. 2097/2019 – pentru stabilirea valorii de înlocuire
pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri ;
- art.8 alin.(4) si (5) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției
Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificări ulterioare;
- H.G. 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.129, alin. (2) lit.d, alin.(7) lit.q, art.139, alin. (1) și art.196,
alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
P R O P U N:
Art.1: Se aprobă actualizarea cuantumului chiriei aferente locuințelor
pentru tineri cu vârsta de până la 35 de ani, din blocul ANL – T2 Mârșa,
str.Carpați nr.2, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă actualizarea cuantumului chiriei aferente locuințelor
pentru tineri cu vârsta de peste 35 de ani, din blocul ANL – T2 Mârșa,
str.Carpați nr.2, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre..
Art.3: Cuantumul chiriei stabilit conform art.1 si art.2, se aplică
începând cu data de ___________.10.2019.
Art.4: Se imputernicește Primarul orașului Avrig să încheie actele
adiționale la contractele de închiriere.
Art.5: Biroul Lucrări Publice, Administrarea Patrimoniului și Fond Locativ
va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.6: Secretarul general al Orașului Avrig comunică prezenta hotărâre
instituţiilor şi persoanelor interesate.
INITIATOR
PRIMAR
DAVID ADRIAN DUMITRU

