ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ
H O T Ă R Â R E A NR.16/25.02.2013
privind schimbarea titularului unui contract de închiriere
Consiliul local al orasului Baia de Arieş, judeţul Alba întrunit în şedinţă ordinară;
Luând în dezbatere:
Proiectul de hotărâre iniţiat de primar , privind schimbarea titularului la contractul de inchiriere
nr.44/2009; raportul de specialitate nr. 694/20.02.2013, intocmit de domnul Harda Nicolae – consilier
juridic; cererea d-nei Chirila Arabela Olimpia nr.605/13.02.2013 prin care aceasta a solicitat schimbarea
titularului contractului de închiriere nr. 44/2009; ancheta sociala a Serviciului public de asistenta sociala;
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 2 şi 3 din cadrul consiliului local;
Tinând cont de prevederile: Legii nr. 114/1996 – Legea locuinţei, republicată, cu modificarile şi
completarile ulterioare; ale OUG nr. 40/1999, privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru
spatiile cu destinatia de locuinte; ale art. 30 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. “c” coroborat cu art. 36 (5) lit. “b”, ale art. 45 (3) şi ale art.
115 (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Începând cu data de 01.03.2013 se aprobă schimbarea titularului contractului de inchiriere
nr. 44/2009, in sensul inlocuirii domnului Buha Marcel, cu doamna Chirila Arabela Olimpia.
Art.2. Se imputerniceşte domnul primar Pandor Traian, pentru semnarea actelor ce rezulta in urma
aplicarii prezentei hotarâri.
Art. 3. Preţul chiriei va fi stabilit de catre serviciul financiar-contabil, impozite şi taxe, in
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Baia de
Arieş, prin serviciile de specialitate.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;
Primarului oraşului Baia de Aries;
Serv.financiar-contabil, impozite şi taxe;
Compartimentului juridic;
Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate, din
numărul de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Culda Traian

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

