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                                                                                                   PROIECT                             

                                         

HOTĂRÂRE                            

 Privind aprobarea recalculării chiriei pentru locuințele realizate prin 

Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Lipova, str. P. Maior, FN, județul Arad 

 

 

 

Consiliul local al Oraşului Lipova,   

Având în vedere: 

 

- prevederile art. 121 din Constituţia României; 

- prevederile art. 8, alin.7-15, din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, republicată(2), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G 

nr.962/2001, cu modificările ulterioare;  

- prevederile art.129, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7, lit. q din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ; 

- prevederile Ordinului MDRAP nr.2097/2019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe 

metru pătrat, pentru anul 2019; 

 - inţiativa Primarului Oraşului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare nr. 15450 din 

data de 29.07.2019; 

 - raportul de specialitate nr.15451 din data de 29.07.2019, întocmit de către Serviciul 

Urbanism A.T. şi Autorizări Transporturi; 

 - votul “pentru” a ____ consilieri, fiind îndeplinită condiţia de majoritate simplă, cerută 

de prevederile art. 139, alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul prevederilor art.139, alin.1 şi art.196,alin.1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ;  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1 Se aprobă recalcularea chiriei pentru locuințele realizate prin Agenția Națională 

pentru Locuințe, situate în Lipova, str. Petru Maior, FN, ai căror titulari de contracte au 

împlinit vârsta de 35 ani, cât și pentru locatarii cu vârsta până în 35 ani, conform anexei 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, noul cuantum al chiriilor aplicându-se 

cu data de 01.09.2019. 

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, în 

vederea exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, prin grija 

Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 
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