
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

prîvîndaprobareapre,ungîEÎşoTnîr#uÎu=âeFngă,±n2e2r,e2ÎÎ.]95,24756,22„7.20]],pentru
chiriaşa Stanciu Mai.ia lonela, din blocul ANL 53, sc. C, ap. 9 - cartier Lucian Blaga

Consmul Local al  Municipiului  Sebeş,jud.  Alba;
Întrunitînşedinţapublicăordinarădindatade29.07.2021,ora14,00;
Luând   ^m   dezbatere   proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea  prelungirii   contractului   de

închiriere  nr.  95/24756/22.07.2011,  pentru  chiriaşa  Stanciu  Maria  lonela,  din  blocul  ANL  53,  sc.
C, ap.  9 -cartier Lucian Blaga;

Văzând:
-Cererea  d-nei.   Stanciu   Maria  lonela,   înregistrată  cu  nr.   51548/28.06.2021,   prin   care

solicită prelungirea contractului de închiriere nr.  95/24756/22.07.2011 ;
-Contractul  de închiriere nr.  95/24756/22.07.2011 ;
-Referatul   de   aprobare   nr.51919/29.06.2021    întocmit   de   către   Primarul   Municipiului

Sebeş,  în calitate de  iniţiator;
-Raportul     de     specialitate     nr.51925/29.06.202l     întocmit    de     către     Compartimentul

Patrimoniu  si  Transport  raportul  de  specialitate  nr.52028/194/30.06.2021   al  Direcţiei  Venituri  şi
raportul  de specialitate nr.52026/08.07.202l  al  B.C.J.A.T.D.A din cadrul  aparatului  de specialitate
al  Primarului  Municipiului  Sebeş;

Având  avizul  nr.425/202l  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de
disciplină din cadrul Consilium  Local al Municipiului  Sebeş;

Având ^m vedere prevederile:
-    H.C.L.   nr.   90/2010     privind   apartamentarea  imobilului   ^mscris   în  C.F.   72320-Clflx

Sebeş,  blocul A.N.L.  nr.  53,   sc.  C, ap.  9,  Cartier Lucian Blaga -Municipiul  Sebeş;
-    Prevederile  art.  8,  alin.  (5)  din  Legea  nr.   152  /  1998:   "/şJ  Dwpă  expJ.rareo perJ.oade[

C,:nnthrna:tualeiniliale,Prelungireacontractulriideînchirieresefiace\,;u:;ers;;i:-;:r;o"ad';'i:-cU;i.e
z`„ c'„ "

-    H.G.  nr.  420/2018  privind  modificarea  şi  completarea  Normelor  metodologice  pentru

punerea  în aplicare a prevederilor Legii  nr.152/1998  privind  înfiinţarea Agenţiei Naţionale  pentru
Locu,nţîen,3p=baa;eF:|9ndTnotg::.eâGn:v;#,9n;ri:Î%2â:|.u|adm|nistrat|V

HQTĂRĂŞTEi

t,tu,arst#u.#apî8:g,:,r:,eu3g:::îogă:aâ?i,c,::t,râ:T^Lu:egân^Ecchuirdă:âdn:o:5`34270526`:î.r::u2:,Î1,
modificarea nivelum chiriei confom prevederilor legale.

A±!Î2îse     aprobă     încheierea     actului     adiţional     1a     contractul     de     închiriere     nr.
95/24756/22.07.2011  situat administrativ ^in  Municipiul  Sebeş,  Cartier Lucian Blaga,  bl.  53,  sc.  C,
ap.  9, privind prelungirea duratei contractuale pe perioada 01.08.2021  -31.07.2022.
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4r!:±.  Actul  adiţional  se  va  încheia  după  efectuarea  verificărilor  prevăzute  la  art.  8  din
Legea   nr.    152/1998   cu   modificările    şi   completările   ulterioare   privind   ^mfiinţarea   Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe.

Municj#.sAe:teuş[Î:`ţ;°&na!osneft:::nocnhfte:S"nrŢeaîîndcuhpî:j:rcehîîtş:r::c:3;3=]::,Caăbt,r,:bbt:geşT'ci::Îaa`ş::
este  obligat să elibereze apartamentul închiriat la data expirării.

±r!:ş.   Se aprobă modificarea fişei  locative a contractului de ^mchiriere de  la art.  1.
Ai!:±.  De  ducerea la ^mdeplinire a prezentei hotărâri  răspunde Compartimentul  Patrimoniu

şiTransport,BiroulContenciosJuridic,TransparenţăDecizionalăşiArhivăşiDirecţiaVenituri.
Ai!:Z.  Prezenta hotărâre poate fi  atacată de  către persoanele îndfeptăţite,  ^in termenul  şi  în

condiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.  554/2004,  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

Prezenta  hotărâre  va  fi  afişată,  se  va  publica  pe  siteLul  i)rimăriei  şi  în  monitorul  oficjal  al
Municipiului  Sebeş şi se comunică:

• Instituţjei Prefectului Judeţului Alba
• Primaruluj  municipiului  Sebeş;
- Arhitectului şef;
-Direcţiei  Venituri;
-Biroului Contencios Juridic,  Administraţie,  Transparenţă Decizională şi  Arhivă;
• Compartimentului Relaţii  Publice, Comunicare lnfomatică şi Monitor Oficial Local;
-Compartimentului Patrimoniu şi Transport;
-d-nei.  Stanciu Maria lonela -Cartier Lucian Blaga,  bl.  53, sc. C, ap.  9

Sebeş la 29.07.2021
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piul Sebeş

Prezentul document conţine date cu caracter personal ce  intră sub  incidenţa Regulamentului nr.
679/2016 (UE),  sub sancţiunile prevăzute de acest regulament .


