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H O T Ă R Â R E A  NR. 5 

din 29 ianuarie 2021 
 

Privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe 
pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe 

 de investiţii la nivel naţional 
 

Consiliul Local al Oraşului Chişineu Criş, întrunit în ședință ordinară,  în data 
de 29.01.2021 
 Având în vedere : 

- Iniţiativa  Primarului Orașului Chișineu-Criș, domnul Florin Flavius Chereji, manifestată 

prin Referatul de aprobare nr. 898 din 22.01.2021;  

- Raportul comun nr. 897/22.01.2021 întocmit de Compartimentului Juridic Direcția 

Administrație Publică și Direcția Economică din cadrul Primăriei Orașului Chișineu-Criș;  

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Chișineu-Criș nr. 7 din 22.01.2018 

privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru 

tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional; 

- prevederile art.8 alin.(4) și (5) din Legea nr.152/1998-republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

- prevederile art.19^4 alin.(2) din H.G. nr.962/2001-actualizată, privind normele 

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

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

- prevederile Hotărârii nr. 304 din 5 mai 2017 privind modificarea şi completarea Normelor 

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

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001; 

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit (c) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul juridic și al Comisiei de 

specialitate din domeniul programe de dezvoltare socială, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ pe lângă Consiliul Local al  

Oraşului Chişineu-Criş 

- 13 voturi pentru din totalul de 14 consilieri locali în funcție și 1 mandat de consilier local 

încetat, la ședință fiind prezenți 13 consilieri locali 



În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art.1. Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru 

tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, prin Act adiţional, 

pe o perioadă de un  an cu posibilitate de  prelungire în condiţiile legii. 

 Art.2. (1)Se aprobă păstrarea condiţiilor contractuale iniţiale referitoare la chiria pentru 

titularii de contract care nu au depăşit vârsta de 35 de ani. 

 (2) Prevederile art.2 alin.(1) se aplică la toate prelungirile succesive de contracte de 

închiriere realizate în condiţiile legii.  

 Art.3. Se aprobă nivelul chiriei pentru locuinţele ANL, din cele două blocuri ANL, situate 

în oraşul Chişineu-Criş, str.Gării nr.44A și nr. 44B, conform anexei care face parte integrantă  

din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se mandatează Primarul Oraşului Chişineu-Criş pentru semnarea actelor 

adiţionale . 

 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului 

Chișineu-Criș prin Aparatul de specialitate al Primarului. 

 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului – Județul Arad; 

- Primarului Orașului Chișineu-Criș; 

- Direcției Economice din cadrul Primăriei Orașului Chișineu-Criș; 

- Titularilor contractelor de închiriere pentru locuințe din blocurile ANL. 

 

 
 
 
         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                 BIRO ZOLTAN                                                        SECRETAR GENERAL,                                                    
                                                                                                  SCORȚE FLORINA 
 
 
 
 
 
 
Red./Dact. 
S.F./S.F. 
5 Ex. 
Anexe 

 



                                 

 
 

 

 

 

 


