
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

                                                                

                                                                   
H O T Ă R Â R E A   nr. 32 

  din 26 ianuarie 2017 

 
privind  recalcularea chiriei pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru 

Locuințe situate pe raza Municipiului Tîrgu Mureș 

 

 

 Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

         Având în vedere Expunerea de motive a SC LOCATIV SA Tîrgu Mureș nr. 3.508 din 

22.11.2016 privind recalcularea chiriei pentru locuințele construite prin Agenția Națională 

pentru Locuințe situate pe raza Municipiului Tîrgu Mureș. 

 În conformitate cu dispozițiile art.8, alin.7 - 11 din Legea nr.152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată și actualizată, coroborat cu art.15 

alin.23 și anexa 16 din HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. d, alin.6 lit. a pct. 17 și ale art.45 din legea 

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă recalcularea chiriilor aferente locuințelor construite prin Agenția 

Națională pentru Locuințe situate pe raza Municipiului Tîrgu Mureș. 

Art. 2 Se aprobă modul de calcul al chiriei pentru locuințele prevăzute la art.1, 

conform anexei nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3  Valoarea chiriilor stabilite conform anexei nr.1 sunt aplicabile pentru anul 

2017. 

Art. 4 Valoarea chiriilor stabilite conform anexei nr.1 va fi ponderată în funcţie de 

veniturile pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, conform 

prevederilor legale. 

Art. 5 Suma reprezentând recuperarea investiției din valoarea chiriei, prevăzută în 

anexa nr.1, se va vira în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, în termen de maxim 30 de 

zile de la încasarea acesteia. 

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Serviciul activităţi culturale, sportive, tineret şi 

locativ și conducerea SC LOCATIV SA Tîrgu Mureș. 

Art. 7.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate.  

 

   
                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                                                    dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

    Contrasemnează,        

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                  

            jrs. Andrei Mureşan   


