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HOTRÄREA NR. 21/28.02.2022

prvind reactualizarea si recalcularea chirilor pentru locuintele destinate inchirierii, construite de

catre A.N.L, situate in orasul Ovidiu, judetul Constanta

Consiliul Local al Orasului Ovidiu, întrunit în edina

ordinara din data de 28.02.2022

Având în vedere

Proiectul de hotarare nr. 4260/23.02.2022 privind reactualizarea si recalcularea chirilor pentru
locuintele destinate inchirierii, construite de catre A.N.L,

situate in orasul Ovidiu, judetul

Constanta,
Referatul de aprobare nr.4258/23.02.2022 al domnului Primar, Scupra George;
Raportul de specialitate nr.4259/23.02.2022 al Serviciului ADPP-Utilitati Publice din cadrul

Primriei

ora_ului Ovidiu

Tinand cont de:

Avizul de legalitate al secretarului general al ora_ului Ovidiu;
Avizul comisilorde specialitate ale Consiliului Local al ora_ului Ovidiu;
In temeiul prevederilor:

art.8 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata,
cu modificariel si completarile ulterioare;

art. 15, alin. 23-27 din HG nr. 962/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere in
aplicare a Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, actualizata
si republicata;

Hotararii de Guvern Nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara
garantat in plata;

I n conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. ,d" _i alin.(7) lit."q" din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.5 lit."ee", art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit."a" din din 0.U.G. nr. 57/2019

privind Codul administrativ,

O

AN

HOTRÁTE:
Art.1 Se aproba reactualizarea si recalcularea chiriei aferente fiecarui spatiu locativ din

ansamblurile de locuinte ANL situate in orasul Ovidiu, judetul Constanta, atat pentru titularii
contractelor de inchiriere care au implinit 35 de ani cat si pentru cei care nu au implinit 35 de ani,

in temeiul art.8, alin. (9) din Legea nr. 152/1998 privind infintarea Agentiei Nationale pentru

Locuinte, republicata, cu modificariel si completarile ulterioare, conform Anexei ce face parte

integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Prin exceptie de la prevederile alin. (9), art.8 din Legea nr.152/1998, nivelul maxim

al chiriei

nu

poate dep_i:

familie,
net lunar pe membru de

10% din venitul mediu de baz

venitul net pe
de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care
brut
salariul de baz minim
membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din

calculat în

funcie

pe fara garantat în

plat,

stabilit

prin

hotrâre

a

lei
Guvernului, respectiv 1386

net/membru

familie.

decretarul

Judeful Constana

general al ora_ului Ovidiu
în vederea exercitrii

va

comunica prezenta hotrâre

controlului cu

privire

la legalitate si

Instituiei

Prefectulu

factori
tuturor celorlalti

interesati, în termenul legal.
consilieri

c tre cei 17
voturi ,pentru" de
locali
aprobat
consilieri
Prezenta hot râre a fost
de 17
28.02.2022 din totalul
de
data
din
ordinara
locali prezeni la sedinta
cu unannimitate

alei

functie.
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