
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.353/2021
Privind constat@rea încetării a două contracte de închiriere locuinţă A.N.L.,

situate administrativ în Municipiul Sebeş, Cartier Lucian Blaga,
bl. 53, sc. D, ap. 10 Şi ap.  13

Consiliul Local al municipiului Sebeş, jud. Alba;
Întrunitînşedinţaordinarădindatade25.11.2021,ora13,00;

Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  constatarea  încetării  a  două  contracte  de
închiriere  locuinţă A.N.L,  situate  administrativ în  Municipiul  Sebeş,  Cartier Lucian Blaga,  bl.53,
sc.  D,  ap.10  şi  ap.13.

Văzând  :
-   Contractul   de   închiriere   (locuinţă   ANL)   nr.   104/24841/24.12.2003   având   ca   obiect

închirierea imobilului -  locuinţă A.N.L.,  situată administrativ în Municipiul  Sebeş, Cartier Lucian
Blaga, bl.  53, sc. D, etaj.  3, ap.10 -locatar Popescu Camelia Maria şi   H.C.L. nr.  375/2003;

-   Contractul   de   închiriere   (locuinţă   ANL)   nr.   26088/22/06.04.2020   având   ca   obiect

închirierea unei  locuinţe A.N.L.,  situată administrativ în Municipiul  Sebeş,  Cartier Lucian Blaga,
bloc 53, sc. D, ap.13  -locatar Bămuşcă Mihai Silviu şi   H.C.L. nr.  74/2020;

-     Solicitările     chiriaşilor,     înregistrate     la     Primăria     Municipiului     Sebeş     cu     nr.

82692/08.11.2021  şi  nr.  82791/08.11.2021  privind renunţarea la locuinţa ANL  de  la adresele  mai

sus menţionate;
Având în vedere:
-Referatul   de   aprobare  nr.82820/09.l l.202l   întocmit  de   către  Primarul   Municipiului

Sebeş, Dorin Gheorghe Nistor, în calitate de iniţiator;
-    Raportul    de    specialitate    nr.83048/09.11.202l    întocmit    de    către    Compartimentul

Patrimoniu  si  Transport  şi  raportul  de  specialitate  nr.84550/377/15.l 1.2021  al  Direcţiei  Venituri
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeş;

Având  avizul  nr.820/202l  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de
disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş;

În   vederea   aplicării   prevederilor   Art.    7.1,   pct.    3    din   Contractul   de   închiriere   nr.
104/24841/24.12.2003,      respectiv      Art.      7,      pct.      2      din      Contractul      de      închiriere      nr.
26088/22/06.04.2020;

În temeiul art.  8 alin.  (2) raportat la alin.  (5),  din Legea  152/1998 republicată şi actualizată,
raportat   la   prevederile   H.G.   nr.    1174/2021    privind   modificarea   şi   completarea   Nomelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998;

În  baza  r  art.  139  din  O.U.G  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi
compl etări le ulterioare ;
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AE±±. Consiliul Local al Municipiului  Sebeş  ia act de încetarea cu  data de 30.11.2021  a
contractelor  de  închiriere   locuinţă  A.N.L.,   situate   administrativ  în  Municipiul   Sebeş,   Cartier
Lucian  Blaga,  bl.  53,  sc.  D,  ap.10  şi  ap.13,  în temeiul prevederilor art.  7.1,  pct.  3  din  Contractul
de   închiriere   nr.   104/24841/24.12.2003   şi   ale   art.   7,   pct.   2   din   Contractul   de   închiriere   nr.
26088/22/06.04.2020.

Ar!±2.  La  data  eliberării  locuinţei  se  va  încheia  procese  verbale  de  predare  primire  cu
obligaţia   chiriaşilor   de   achitare   a   datoriilor   către   bugetul   1ocal   al   Municipiului   Sebeş   şi   a
utilităţilor.

4E!:3: De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Patrimoniu
şiTransporţBiroulContenciosJuridic,TransparenţăDecizionalăşiArhivăŞiDirecţiaVenituri.

4±. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în temenul  şi în
condiţiile prevăzute de  Legea nr.  554/2004, privind contenciosul administrativ,  cu modificările  şi
completări le ulterioare.

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

- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
• Primarului municipiului Sebeş;
- Viceprimarului municipiului Sebeş;
- Arhitectuluf Şef;
-BirouluiContenciosJuridic,Administraţie,TransparenţăDecizionalăşiArhivă;
-CompartimentuluiRelaţiiPublice,ComunicarelnformaticăşiMonitorOficialLocal;
- Compartimentului Patrimoniu şi Transport;
-d-nei.PopescuCameliaMaria-CartierLucianBlaga,bloc53,sc.D,ap.10;
-d-lui. Bămuşcă Mihai Silviu -Cartier Lucian Blaga, bloc 53,  sc. D, ap.13.

Sebeş la 25.11.2021
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