
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.256/202l
privind aprobarea prelung irii  contractului de închiriere  iir.  73/36168/07.10.2013,

pcntru  chiriaşa  din  blocul ANL 53, sc.  C,  ap.13 -cartier Lucian  Blaga

Consiliul  Local  al  Munjcipiului  Sebeş,jud.  Alba;
Intrunit  în  şedinţa  publică  ordinară din  data de  30.09.2021 T  ora  13,00;

Luând   în   dezbatere   proiectul   de   hotărâre   privind   api.obarea   prelungirii   contractiilui.   de
închiriere   nr.   7386168/07.10.2013,   pentru   chiriaşa   din   blocul   ANL   53,   sc     C,   ap.13   -cartier

Lucian  Blaga;

Având   în   vedere   referatul   de   aprobare   nr.65107/30.08.202l   întocmit   de   către   Primarul
Municipium  Sebeş,  Dori'n  Gheorghe Nistor,  în calitate de inftiator,

Văzând:
-Cererea  înregistrată  cu  nr    64837r27.08.202l,  prin  care  solicită  prelungirea  contractului

de  încmriere  nr.  73/36] 68/07.10.2013;
-     Contractul  de  Închiriere  nr.  7366168/0710.2013;

-Raportul     de     specialitate     nr.65110/30.08.202l      întocmit    de     către     Compartimentul

Patrimoniu  si  Transpoft,  raportul  de  specialitate  nr.65512B55/3l.08.2021   al   Direcţiei  Venituri  şi

raportul  de  specialitate  nr.65510/31.08.2021   al  BCJATDA  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al

Prima"lui  Municipiuw  Sebeş;
Având   avizul   nr.575402l    al   Comisiei   de   studii   prognoze   economico-sociale,   bugeL

finanţe  ,avizul  nr.59l#02l  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,juriclică  şi  de  disciplină

şi  avizul  nr.596Z02l  al  Comisiei  pentru  învăţământ  cultură,  sport,  agrement,  moniimente  istorice

protecţie    socială,    protecţie    copii,    culte,    sănătate    şi    fami.1ie    din    cadrul    Consiliului    Local    al
Municipiului  Sebeş;

Având  în  vedere  prevederile:
-     H.C.L.   nr.   90B010     privind   apartamentarea   imobilului   înscris   în   C  F.   72320-Cl/XIII

Sebeş,  blocul  A.N.L.  nr.  53,   sc.  C,  ap  13  -cartier  Lucian  Blaga -Municipiul  Sebeş;
-Prevederile   art  8,    alin.(5)    din    Legea    nr.152/1998:     "/J/    Dwpă   expj.rc7rcJa   per7.oodc/.

conira:iuale  iniţiale,  prelungirea  contrac[ului  de  închlriere  se  fiace,  .suc;esiv,  ;e  perioade  de  câie
un an"

-     H.G.   nr.   420/20Is   privind   modificarea  şi  completarea  Noi"elor  metodologjce  i%ntru

punerea  în  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.   I 52/1998  privind  înfiinţarea  Agenţiei  Naţionale  pentru
L"Umţîen9Ţ:Zba#Ţr3';Ţ:ntă8T#GGunvrem5U;'/U2'o|rg9p6n%în°d°Lcoduiadm,mstrativcumod]ficăHleşl

completări]e  ulterioare;,

HOTĂRĂSTE:

Ai!±. Se  aprobă prelungirea duratei  Contractului  de închiriere nr,  73/36168/07.10,2013,  pe
o  perioada  de  I   (un) an,  începând  cu  data de  11.10.2021,  precum  şi  modificarea  nivelului  chiriei

confom  prevederilor legale.
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Ai!;2;Se      aprobă      Îiicheierea      actuliii      adi!ional       la      contractul      de       îiichiriere       iir
73/36168/07.10.2013  situat  administrativ  în  Muiiicipiul  Sebeş,  Cartier  Lucian  Blaga,  bl,  53,  sc.  C.

ap.13,  privind  prelimgirea  duratei  contractuale  pe  perioada  11.10.2021   -   10.10.2022.

4r!L±.  Actul  adiţional  se  va  încheia  după  efectiiarea  verificărilor  prevăzute  la    art.   8  din
Legea    nr.     152/1998    cu    modificările    şi    completările    ulterioare    privmd    înfiiiiţarea    Ageiiţiei.

Na{ionale  pentru  Lociiinţe.

Munic,#sAecbteuş'î:`ţ:3:a:osnetr:::nocn'::::t:|Ţea'îndcuhp,:,ea:eh'îtş:r::c:::3:`:]::,%t,r,:tabtL:ge;:'c,')::]:a'ş`::
este  obligat  să  elibereze  apartamentul  închiriat  la  data  expirării.

ArLş.  De  ducerea  la  îiideplinire  a  prezeiitei  hotărâri  răspuncle  Compartinientiil  Patrimoni.ii
şi  Traiisport,  Biroul  Contencios  Juridm  Trftiisparenţă  Decizională şi  Arhivă  şi  Direcţia  Venituri

Ar±î±=  Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  către  persoanele  îndreptăţite,  în  temienul  şi  îii
coiidiţiile  prevăziite  de  Legea  iir.  554/2004,  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificărih  Şi
coiTipletările  ulterioare.

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

-Iiistituţiei  Prefectului  Jiideţului  Alba

-Primarului  municipiului  Sebeş

-Viceprimarului  municipi.ului  Sebeş

-Arhitectuliii  şef.

-Birou  Contencios Juridic,  Administratie,  Transpareiiţă  Decizională  şi  Arhivă

•  Compartimentului  Relaţii  Publice,  Comunicare  şi  Tnformatică

-Compartimentul  Patrimoniu  şi  Transport
-titulariilui  contractiilui

Sebeş  la 30.09.2021
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