
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂRE

Consiliul  Local  al  municipiului  Caransebeş,  întrunit  în  şedinţa
extraordinară convocata de indata in 14.04.2016,

Având în vedere  Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr.
1  pentru  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget-finanţe  şi  administrarea
domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 

Vazand  referatul  nr.10942/14.04.2016  al  Serviciului  Juridic  si
Compartimentului Administrare Spatiu Locativ,

  Vazand prevederile Legii nr. 152/1998 privind infintarea Agentiei Nationale
pentru locuinte, Legii nr.213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia,cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2), lit.c), alin.(5), lit.a), alin. (6), lit.a), pct .5
si pct.17si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare,

                                   HOTĂRĂŞTE:
                        
        Art.1.  Se aproba prelungirea pe o perioada de un an a contractelor de
inchiriere care expira  la  data  de  01.05.2016 pentru  chiriasii  blocului  33  ANL si
blocului 34 din municipiul Caransebes, Cartier Balta Sarata, care nu inregistreaza
debite restante.

 Art.2. Se aproba cuantumul chiriei/mp/luna de 5,74 lei,conform anexei ce face
parte  integranta  din  prezenta  hotarare,  incepand  cu  data  de  01.05.2016  pentru
titularii de contracte din blocul 33 ANL care au implinit varsta de 35 de ani pana la
data de 01.05.2016,in conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998.
     Art.3. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  Primarul
municipiului  Caransebeş  prin  Serviciului  Juridic  si  Compartimentul  Administrare
Spatiul Locativ.
         Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor
art.  48, alin. (2),  art.  49, alin. (1) şi  ale art.  117, lit.  (e) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş; 
- Directia Economica;
- Serviciul Juridic ;
- Compartimentul Administrare Spatiu Locativ;



- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul  Relaţii  cu  publicul  pentru  afişare  şi  mass-media

locală.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                             L.S. Consilier Albai Petru
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