
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

"ai)robare@prelungiriicontractuluideî==hirieYr-e-nr.74/36169/07.10.201}

i)ent"chiriaşuldinbloculANL53,sc.C,ai).4-cartierLucianBlaga
privind

Consiliul  Local  al  Munic].piului  Sebeş,jud.  Alba;
Întrunoînşedinţapublicăordinarădindatade30092021,ora13,00,

Liiând   în   dezbatere   proiecm   de   hotărâre   privind   aprobarea   preliingirH   contractiiliii   de
închri"   iii.74/36169/07102013,   pentru   chinaşul   din   blocul   ANL   53,   sc    C,   ap    4   -cartm
Liician  Blaga;

Având   În   vedere   referatw   de   aprobare   iir 69248/U  09 2021    întocmH  de   cătm   Primtiiul
Muiiicipiuhri.Sebeş,DorinGheorgheNistor,încaljtatedeiniţiator;

Văzând:
-Cererea  înregistrată  «  nr   68819/n 09 2021,  pr]ii  care  so"  prelungi]ea  c"mmuhu

de  încliiriere  nr.  74/36169/07.10.2013;

-Contractuldeînclii.rierenr.74/36169/07,102013;

-RapoHW     de    specialitate     iir6925l/1509202l      întocmit    de     către     Compartimentiil

Pamm"   si   Transport,  raportul   de  specialitate   nr 69617/2109  2021   al   BCJATDA   din   cadrw
aparatuhH' de  specialitate al  Primariilui  Municip"  Sebeş;

Având    avizul    nr576/202I    al   Comisiei    de   stiidH    prognoze   economico-sociale,    biiget,
finanfe   şi   "W   nr592/2021    al   Comisiei   peiitru   administra%   publică   locală,  jiiridică   şt   dc
disciplinădincadrwConsi.Ii.uluiLoca]alMunicipi.uhriSebeş;

Avâiid  în  vedere  prevederile:
-H.C.L.   nL   90/2"     privind   apartamentarea   imobihhri.   înscris   în   C  F.   72320-Cl/IV

Sebeş,bloculANL.m53,scC,ap4-cartierLucianBlaga-MunicipiulSebeş,
•    Prevederile  a"   aHm   (5)  din   Legea  nr  152/1998.   W  D%  eĂp"wa  pc/.Jodw

Ct:nntorna.:tualeinwale,Prelungirea;o;tracţui;i°ă;î;:.;;r;;rL::x:.fiac(e;)su:::saîv%:`rpaerr;%:'.;:acdăe,'e
un  c'n``

-    H G.  "   420m"  privind  modificarea  şi  completarea  Normelor  metodologice  pentrii

pimereaînaplicareaprevederilorLegHnr"998priviiidînfiiiiţareaAgeiiţieiNafioiialepem
Locuinţ^e,  aprobate  prin  Hotărârea Guvemului  im  962/2001.

ln  baza  ari    "  din  0 U G    nr   57/20m  priv]nd  Codm  admiiiistratw  "  modiflcărib  Şi
conipletările  ulterioare;

HOTĂRĂ.qTF.

peoperîora'ă]a.g:?P:::;g::]Ţnncg:;%anddL:r:ted'atca°::ra]C6U][ă]2doe2î:Cph:::eur]Cnnşr,L4o/Îîic6a9]/e°a7:,°v?,?,',L:;
chiriei  conform  prevederHor  legale.

74,36,69#02Soe,3as:truoabtăadLn,cnh,:::arte,:înacMmL:::C,Pa,:,,]„S:::ş,,âaftc,::t::cct,ua,nBd,eagaî,,T:î,;,3e,r:c,tr,
ap   4,  priviiid  prelimgirea duratei'  contractuale  pe  perioada  10.10.2021  -09.10.2022.

4IL3.  Actul  aditional.se  va   înrhf.;a   H„hx   ^f^_..._..__           .-.   „
_   _-__`-v-+        \ ,,., \,.l`\IL,L\

Legea#5.2î,Cgt;:a:L„o:%1d::cvăa",î:c::,acod:ppîe:f:,::ua:itaeryâ:,rţcăpr:,,:,rn3re.Ynăfi:,unttear,3aart.   8  dill

Age,1'iei



Naţionale  pentru  Locuinţe.

Mun„,p#sAe;teuş'î:'ţ:::a:osnetrăî::Cni:::tt|iuŢea'Îndcuhp,:.ea:Ţ`îtş:r::c:;et:::'::,:ăbt.|;tabt:ge;:"ci::,:]ş:}
esteobligatsăeliberezeapartametitulînchiriatladataexpirării

Ai.t5  De  diicerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  răspunde  Compartimentw  Patrimoiiiii
şiTransmBiro"ContenciosJuridic,TransparenţăDecizionalăşiArhivăşiDirecţmVenituri

Art.6.Prezenhhotărârepoatefiatacatădecătrepersoaneleîndreptămîntermeiiulşiîn
condiţiileprevăziftdeLegeanr554/2004,privindcontenciosriadministratMqinodificărileŞi
completările  ulterioare.

Prezenm  hotărâm  va  fi  afişată,  se  va  publica  pe  site-m  primăriei  şi  h  moiiitoriil  oficia]  a]
Municipiiilui  Sebeş  şi  se  comuni.că.

-liistituţiei  Prefectului  Judeţiilui.  Alba

-Primarului  municipiului  Sebeş

-Vi.cepriiiiaruluj  munici.piului  Sebeş

-ArliitectuliH.  şef

-8"CoiitenciosJiiridic,AdmHiistiaţie,TraiisparentăDecizioiialăşiArhivă
-Compartimenhhri  RelaţH  Publice,  ComiHiicare  şi  lnformatică
-Comparti.mentul  Patrimoniu  şi  Transpon
-titular`iliii  contractului.

Sebeş  la 30.09.2021

Consilier local, LUPU 0VID::nEcş,Ţ^?',r^T_F,D,inş,EP:T_Ţ?''''*=>'`'-"g=`
`.-\          CONTRASE

u d-ĂTĂLIN SEtRETAR   GEN
.'     VLAD   CRIST

NEAZĂ
AL Municipiul  Sebeş

A ELENA

Total  consilieri  locali

preze,,ţi

Pentru

Împotrivă

Abţ
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