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HOTĂRÂREA NR.249/2022 
Privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere locuință  

situate pe raza UAT a Municipiului Sebeș 

 

  

 

Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud.Alba; 

 Întrunit în şedinţa extraordinară, cu convocare de îndată, din data de 05.09.2022, ora 14,00; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de 

închiriere locuință situate pe raza UAT a Municipiului Sebeș; 

Văzând:  

- Cererile nr. 46472/21.07.2022; 48110/29.07.2022; - formulate de chiriași cu privire la 

prelungirea contractelor de închiriere locuință; 

- Referatul de aprobare nr.56714/05.09.2022 al iniţiatorului proiectului de hotărâre, 

Primarului Municipiului Sebeș; 

- referatul privind justificarea discutării în regim de urgență a proiectului de hotărâre mai 

sus menționat cu nr.56372/01.09.2022 al Compartimentului Patrimoniu și Transport; 

Având în vedere raportul de specialitate nr.56722/05.09.2022 întocmit de Compartimentul 

Patrimoniu și Transport, raportul de specialitate nr.56784/05.09.2022 al BCJATDA și raportul de 

specialitate nr.56782/259/05.09.2022 al Direcției Venituri din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Sebeș; 

Având avizul nr.658/2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de 

disciplină și avizul nr.657/2022 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe 

din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeș; 

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 114/1996 -  Legea Locuinței, republicată: 

,,Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta 

cu beneficiarii stabiliţi de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe 

baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.” 

În temeiul art. 129 alin. 6 lit. b, coroborat cu alin. 362 alin. 1,  din O.U.G. nr. 57/2019 – 

privind Codul Administrativ; 

În baza art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea cu un an a duratei contractelor de închiriere, prin încheierea 

de acte adiţionale, după cum urmează:  
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Nr. 

crt. 
Chiriaş/Adresa locuinţei Nr.contract 

Data expirarii 

contractului 

1. 
Tibu Elena  – Mun. Sebeș, str. M. Kogălniceanu, 

bl. 74, ap. 6 
55/36867/13.09.2016 14.09.2022 

2. 
Fălămaș Alexandra  – Mun. Sebeș, Mircea cel 

Mare, bl. 156, ap. 9 
58/37791/20.09.2016 19.09.2022 

 

Art.2. Actele adiţionale se vor încheia numai după achitarea datoriilor către bugetul local 

al Municipiului Sebeş. În caz contrar contractul de închiriere îşi încetează valabilitatea şi chiriaşul 

este obligat să elibereze locuința închiriată la data expirării. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Patrimoniu 

și Transport, Biroul Contencios Juridic, Administraţie, Transparență Decizională și Arhivă și 

Direcția Venituri.  
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în 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 site-ul primăriei şi în monitorul oficial al 

Municipiului Sebeş şi se comunică: 

 Instituţiei Prefectului Judeţului Alba 

 Primarului Municipiului Sebeş;  

 Viceprimarului Municipiului Sebeş; 

 Arhitectului şef; 

 Direcţiei Venituri; 

 Biroului Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă; 

 Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare Informatică și Monitor Oficial Local; 

 Biroului Buget, Finanţe, Contabilitate, Salarizare; 

 Compartimentului  Patrimoniu şi Transport;  

 Persoanelor nominalizate la art.1  

Sebeș la 05.09.2022 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ 

Consilier local, RADU ALEXANDRU                                   SECRETAR GENERAL 

                                                                                VLAD  CRISTINA ELENA 

 

Total consilieri locali 19 

Prezenți 16 

Pentru 16 

Împotrivă - 

Abțineri - 

Neparticipare la vot - 
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