
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.194/2021
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 56/28754/06.08.2013, pentru
chiriaşul Morariu Cl@udiu loan, din blocul ANL 53, sc. D, ap.12 -cartier Lucian Blaga

Consiliul Local al Municipiului  Sebeş, jud.  Alba;
ÎntŢunit în şedinta publică ordinară din data de 29.07.2021, ora  14,00;
Luând  în  dezbatere   Proiectul   de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii   contractului  de

închiriere  nr.  56/28754/06.08.2013,  pentru  chiriaşu]  Morariu  Claudiu loan,  din blocul ANL 53,  sc.
D, ap.12 -cartier Lucian Blaga;

Văzând:
-   Cererea  d-lui.   Morariu  Claudiu   loan,   ^mregistrată  cu  nr.   53542/05.07.2021,   prin  care

solicită prelungirea contractului de închiriere nr.  56/28754/06.08.2013;
-Contractul de închiriere nr.  56/28754/06.08.2013;
-   Referatul   de   aprobare   nr.56607/20.07.202l    întocmit   de   către   Primarul   Municipiului

Sebeş,  în calitate de iniţiator;
-    Raportul    de    specialitate    nr.56604/20.07.2021     întocmit    de    către    Compartimentul

Patrimoniu  si  Transport, raportul  de  specialitate  nr.56990/21.07.2021  al  B.C.J.A.T.D.A  şi  raportul
de  specialitate nr.56985/205/22.07.2021  a Direcţiei Venituri din cadml aparatului de specialitate al
Primarului  Municipiului Sebeş;

Având   avizul   nr.427/202l   al   Comisiei   pentru   învăţământ,   cultură,   sport,   agrement,
monumente    istorice    protecţie    socială,    protecţie    copii,    culte,    sănătate    şi    familie    şi    avizul
nr.428/2021    al    Comisiei    de    studii    prognoze   economico-sociale,    buget,    finanţe   din    cadrul
Consiliului Local al Municipiului  Sebeş;

Având în vedere prevederile:
-    H.C.L.  nr.  90/2010    privind  apartamentarea  imobilului  înscris  în  C.F.  72320-CIKXV

Sebeş,  blocul A.N.L.  nr.  53,   sc.  D, ap.12, Cartier Lucian Blaga -Municipiul  Sebeş;
-     Prevederile  art.   8,  alin.  (5)  din  Legea  nr.   152  /  1998:   "/5/  Dwpă  eĂ:p!.rc}rec! perj.oc]dci.

coniraciuale  iniiiale, prelungirea con{ractului de  închiriere  se ftace,  succesiv, pe perioade de câ[e
un an "

-    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
Locuinţeîna3r±a::P,rj;Ţj°nt%îŢ:ăGnurve5Ţ/U2[ăignrpr:#n/:°c°o'duiadministrativ,

HOTARASTE:

AE±  Se  aprobă  prelungirea  duratei  Contractului  de  închiriere  nr.  56/28754/06.08.2013
titular Morariu  Claudiu  loan,  pe  o  perioada de  1  (un)  an,  începând cu  data de  19.08.2021,  precum
şi modificarea nivelului chiriei conform prevederilor legale.



AEîZ.Se     aprobă     încheierea     actului     adiţional     la     contractul     de     închiriere     nr.
56/28754/06.08.2013  situat administrativ ^m  Municipiul  Sebeş,  Cartier Lucian Blaga,  bl.  53,  sc.  D,
ap.  12, privind prelungirea duratei contractuale pe perioada 19.08.2021 -18.08.2022.

AE!î±.  Actul  adiţional  se  va  ^mcheia  după  efectuarea  verificărîlor  prevăzute  la  art.  8  din
Legea   nr.    152/1998   cu   modificările    şi   completările   ulterioare   privind   ^mfiinţarea   Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe.

Mun..,#.SAe;teuş`.îâiţ:o&na:.sneftă:;mocnh,::::rŢea'înd.uhpi:,3rceh',tş:r::.:3:3:i:'::|caă,T|:tib,:geşT`ci::iaa`şâ!
este obligat să elibereze apartamentul închiriat la data expirării.

±r!=ş.  De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Patrimoniu
şi  Transport, Biroul Contencios Juridic,  Transparenţă Decizională şi Arhivă şi Direcţia Venituri.

±i±±.  Prezenta hotărâre poate  fi  atacată de către  persoanele  îndreptăţite,  ^m  termenul  şi  în
condiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.  554/2004,  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificări]e  şi
completările ulterioare,

Prezenta  hotărâre  va  fi  afişată,  se  va  publica  pe  site-ul  primăriei  şi  în  monitorul  oficial  al
Municipiului  Sebeş şi se comunică:

- Instjtuţiei Prefectului Judeţului Alba
- Primarului Municipiului  Sebeş;
-Arhitectului şef;
• Biroului Contencios Juridic, Administraţie,  Transparenţă Decizională şi Arhivă;
-Direcţiei  Venituri;
- Compartimentului  Patrimoniu şi Transport;
-Compartimentului Relaţii  Publice,  Comunicare lnformatică şi Monitor Oficial  Local;
-d-lui.  Morariu Claudiu loan -Cartier Lucian Blaga,  bl.  53, sc.  D, ap.12

Sebeş  la 29.07.2021
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Prezentul document conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenta Regulamentului nr.
679/2016  (UE), sub sancţiunile prevăzute de acest regulament .


