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Hotarare

privind aprobarea recalcularii chiriilor locuintelor ANL
Consiliul Local at oraului Comänefli, judetul Bacäu, intrunit In §edinta ordinarà
din data de 15.12.2016.
Avãnd In vedere:
- raportul nr. 51430 din 28.11.20 16 formulat de Serviciul Urbanism privind aprobarea
recalcularii chiriilor locuintelor ANL, din orasul Comanesti, realizate in 2003;
- expunerea de motive nr. 514301b din 28.11.2016 a Primarului orau1ui Comäneti;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Comane$i;
- Hotararea privind trecerea locuintelor pentru tineri din proprietatea publica a Orasului
Comanesti, in proprietatea publica a statului si pentru reglernentarea juridica a terenurilor
aferente, nr. 124/2013
- Hotararea de Guvern in. 251/2016 privind modificarea si completarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind inflintarea
Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art.36 aIm. (2) lit. b i lit. d, art.48, aim. (2), art.45 si art. 115, aim. (1),
lit.b din Legea administratiei locale nr.215/2001, republicati, cu modificàrile i
çompletärile ulterioare, adoptä urmätoarea:

HOTARARE:
Art.1. Se aproba recalcularea chiriilor locuintelor ANL, noul cuantum at chiriilor
aplicandu-se cu data de 01.11.2016.
Art.2. Se aproba urmatoarele tarife:
• pentru apartamentele ocupate de chiriasi cu varsta pana in 35 de ani, china
va fi de 100 lei/luna
• pentru apartamentele-tip garsoniera ocupate de chiriasi cu varsta pana in 35
de ani, china va fi de 85 lei/luna
• pentru apartamentele ocupate de chiriasi Cu varsta de peste 35 de ani, curia
va fi de 110 lei/luna
• pentru apartamentele-tip garsoniera ocupate de chiriasi cu varsta de peste 35
de ani, china va fi de 95 lei/luna

Art.3. Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, compartimentul Fond locativ, din
cadrul Paparatului propriu a! Primarului orasului Comäneti va asigura ducerea la indeplinire
a prevederilor prezentei hotarari.
Art. 4 Prezenta hotaräre se va comunica institutiei Prefectului judeului Bacau,
Primarului oraului Comaneti, precum i tutror Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor
interesate din cadrul Orau1ui Comaneti-U.A.T., pentru ducere la indeplinire

Preedinte de edinta,
Consilier local
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Contrasemneazä,
Secretarul orauIui
jurist Daniela Chirila

