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HOTARAREA NR.07/31.01.2022

privind constatarea incetarii
efectelor juridice ale
Contractului de închiriere

inchirierii, construite prin

A.N.L.

pentru locuinte destinate

nr.5057/18.04.2006, schimbarea destinatiei _i aprobarea unui schimb
de locuinta

Consiliul Local al
ora_ului Ovidiu întrunit în

_edin

ordinarä in data de 31.01.2022,

Avand în vedere:
Proiectul de hotarare

nr.

1470/21.01.2022 privind constatarea incetarii efectelor
juridice al Contactului de
construite
inchirierii,
prin A.N.L. nr.5057/18.04.2006, schimbarea

inchiriere pentru locuinte destinate

destinatiei

si

aprobarea unui schimb de locuinta

Cererea domnului Banica Stefan
Viorel, titular si
destinate inchirierii, construite
A.N.L.

prin

solicita renuntarea la contract,
Cererea doamnei Butnariu

beneficiar al

Contractului de inchiriere pentru locuinte

nr.5057/18.04.2006, înregistrata cu Nr.45339/30.12.2021, prin care

incepand cu data de 01.01.2022
(Stefancu) Liliana, titular si beneficiar al

Contractului de inchiriere pentru locuinte

destinate inchirierii, construite prin A.N.L. nr.14862/01.08.2019, înregistrata cu nr.87/04.01.2022 prin care

solicita un schimb de locuinta;

Referatul de aprobare

1079/18.01.2022 al domnului Primar, Scupra George;
Raportul de specialitate nr.1 124/18.01.2022 al Serviciului ADPP-Utilitati Publice din cadrul Primriei
nr.

ora_ului

Ovidiu,
Tinand cont de:
Avizul de legalitate al secretarului general al ora_ului Ovidiu;

Avizul comisiei de

specialitatea Consiliului Local al ora_ului

Ovidiu

In conformitate cu :

Prevederile art. 8, alin. (6) din cuprinsul Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Ageniei
Locuinte, republicat

_i actualizat,

Naionale

pentru

coroborate cu cele ale art. 15 din Normcle Metodologice din 27 septembrie

2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiinarca

Ageniei

Nationale pentru

Locuine, actualizate cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 114/1996 privind locuintele;
In temeiul art. 129 alin.(1), alin. (2) lit.,c" _i alin.(7) lit."q'" raportate la cele ale art.196 alin.(1)

lit."a" din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTR TE:

INY

Art.l Se constat

incetarea efectelor juridiee ale
Contractului de închiriere pentru locuine
destinate iînchirierii, construite prin ANL, nr.
5057/18.04.2006, având ca obiect locuinta în suprafa de
situat
in
59,2 mp,
ora_ul Ovidiu, strada Primriei nr.44A, bloc T6,
etaj 2, ap.11, titular BANICA STEFAN
VIOREL, incepand cu data de 01.01.2022.
Art.2 Se

aproba schimbarea destinatiei locuintei ANL, în suprafatá de 59,2 mp, situat in ora_ul
Ovidiu, strada Primriei nr.44A, bloe T6, etaj 2, ap.11. in locuita de serviciu.
Art.3 Se aproba schimbarea locuintei
ANL, atribuita in baza Contractului de inchiriere pentru
locuinte destinate închirierii, construite prin ANL nr. 14862/01.08.2019, situatá in orayul Ovidiu, str.
Primäriei nr. 44A, bloe T5, ap.1, parter, in suprafaä
locuinta în suprafa
ap.11, compus

de 59,2 mp, situata în ora_ul Ovidiu, strada Primriei

din 2 camere în suprafa

8 mp, debara I mp, hol 7,3

mp, bucatrie

72/1000 din

de 38,85 mp, titular Butnariu (Stefancu) Liliana, cu

56,63, folosite in

de 19 mp, respectiv 12,2 mp, dependinte in suprafata de 28 (baie 4,5

mp) si balcon 7,2 mp, folosite în exclusivitate _i cot parte indivizá 3

comun,

prin

locuinta temporar vacanta

nr.44A, bloe T6, etaj 2,

care a

incetare de

x

fost detinuta de domnul Banica Stefan Viorel, fiind declarata
renuntare.

drept prin

_i perceput conform prevederilor legale aplicabile
A.N.L.
contractelor de închiriere pentru locuinte destinate închirierii prin
prezentei hotrâri.
Art. 4 Serviciul ADPP-Utilitati Publice va pune în aplicare prevederile
Art. 3 Chiria aferent

Prezenta hotarare

a

locuinei

va

fost aprobata

fi calculat

cu

unanimitate voturi

,pentru" de

catre

cei 12 consilieri locali

prezenti din totalul de 17 consilieri locali alesi.

Prezenta hotärâre

tuturor celorlali

se

comunic

Primarului

ora_ului Ovidiu,

Institutiei

Prefectului-judetul Constanta, _i

factori interesati, în termen legal.
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