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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

 

privind aprobarea inchirierii imobilului situat in Municipiul Sacele, 

Cart. Stefan cel Mare, bl.10, sc.A, ap.2 

 

 Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de 21.11.2013 

          Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Compartimentului 

Coordonare Unitati de Invatamant, Biblioteca, Spital , înregistrat cu nr.55958 din data de 20.11.2013 prin 

care s-a propus Consiliului Local :  

- Aprobarea inchirierii imobilului apartament situat in mun. Sacele  Cart. Stefan cel Mare bl. 10, sc A 

ap. 2, d-nei Azoita Alina impreuna cu  familia acesteia. 

- Aprobarea pretului de inchiriere de 174.91 lei/ luna, calculat in baza OUG nr. 40/1999, privind 

protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatie de locuinte cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Avand in vedere OUG nr. 40/1999, privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu 

destinatie de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Dispozitiei nr 130 din 30.12.1997.  

În temeiul art. 36, alin.1, alin. 2, lit. b, lit. c, lit d,  alin. 4, lit.c, alin. 5, lit. b, alin. 6, lit. a pct. 2, alin. 9, 

art. 43,  alin 1 si  art. 45 din  Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.  Se aproba inchirierea imobilului apartament situat in Municipiul Sacele, Cart. Stefan cel Mare, 

bl.10, sc.A, ap.2., d-nei Azoita Alina impreuna cu familia acesteia. 

Art.2.  Se aproba pretul de inchiriere de  174.91 lei / luna calculat in baza OUG nr 40 /1999, privind 

protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatie de locuinte cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Art. 3.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                              CONTRASEMNAT  

                     CONSILIER                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

EC. GHEORGHITA MUTU PETRE                                                      CJ. DASCALU BIANCA 

 

 

 

 
Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  8 ex 

Hotararea a fost adoptata:  cu unanimitate de voturi ( 17 prezenti la momentul votului) 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 

 

 

 


