RO M ÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 214 din 17.12.2009
Privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor A.N.L. pentru
titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform
art. 8, alin. 4, lit. „a” din Legea nr. 152/1998/R

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 21299 din 11.12.2009 înaintată de către
Primarul municipiului Roman - prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de
specialitate nr. 21300/11.12.2009 întocmit de către Direcţia Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. 99 din 17.12.2009 al Comisiei pentru buget
finanţe, avizul favorabil şi nr. 236 din 17.12.2009 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. 21531 din 17.12.2009 dat de către secretarul municipiului
Roman;
În baza dispoziţiilor art. 8, alin. 4, lit. „a” din Legea nr. 152/1998R privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ale art. 31 din Legea nr. 114/1996 –
Legea locuinţei, precum şi ale art. 19^1, alin. 2 din Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 19, ale art.
45, alin. 1, ale art. 47, ale art. 49, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea
215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificarile şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuinţelor A.N.L. pentru titularii
de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art. 8, alin. 4,
lit. „a” din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, după cum urmează:
I. Garsonieră
– 159 lei/lună
II. Apartament 2 camere – 223 lei/lună
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Art. 2. O cotă parte de 50% din sumele reprezentând chiriile stabilite conform
art. 1 se va vira în contul Municipiului Roman, iar 50% din aceste sume vor rămâne
titularului dreptului de administrare al fondului locativ, respectiv S.C. MUNICIPAL
LOCATO SERV S.A. Roman.
Art. 3. Direcţia Tehnică şi S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Lenuţa-Nuşa CHIRIAC

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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