R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 161 din 21.11.2014
privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor A.N.L. din Aleea
Vasile Lupu din blocurile nr. 6, 8, 10, 12, 14, pentru titularii de contracte de
închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani și au 5 ani de la data repartizării
locuinței, conform art. 8, alin. 4, lit. „a” din Legea nr. 152/1998R

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 18476 din 17.11.2014 iniţiată de către domnul
Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 18477 din 17.11.2014 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. 62 din 21.11.2014 al Comisiei pentru Buget – finanţe,
avizul favorabil nr. 166 din 21.11.2014 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru
legalitate nr. 18685 din 21.11.2014 dat de către Secretarul municipiului Roman;
Luând în considerare adresa S.C. Municipal Locato Serv S.A. nr. 1299/14.11.2014
înregistrată cu nr. 18412/14.11.2014 la Primăria municipiului Roman;
În baza dispoziţiilor art. 8, alin. 4, lit. „a” din Legea nr. 152/1998R, precum şi ale
4
art. 19 , alin. 2 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „d” şi 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 chiria aferentă locuinţelor A.N.L. din blocurile nr. 6, 8, 10, 12
și 14 situate în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu pentru titularii contractelor de
închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, în cuantum de 5,00 lei/m.p. suprafaţă
utilă/lună.
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. S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman va duce la îndeplinire
această hotărâre.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
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