
ROMANIA
ruDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
cu privire la aprobare recalculare chirii locuinte ANL

Consiliul Local al orasului Piatra Olt
Av6nd in vedere :

-Raportul de specialitate nr.l1557117.02.2017 al biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu
propunerea de recalculare a chiriilor locuintelor ANL
-Prevederile art. I, pct. 24, alin. (13) , alin.(23), (24), (25), (26) si (27) din Hotdrdrea
Guvemului nr.25ll20l6 si Hotdrdrii Guvernului nr.96212001r privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.15211998 privind infiinlarea
Agenliei Nationale pentru Locuin(e, modificati
- Prevederile art.8, alin. (2) Legii nr. 15211998, privind infrinlarea Agentiei Naiionale pentru
Locuinfe, republicata;
- Prevederile Legii w. 11411996, privind locuinlele,republicata;
- Prevederile art. 36 (2) lit. ,,c", alin. (6) punct. 17 ) dinl.egea nr.21512001, a administraiiei pubiice
locale, republicati,modifi cata si completata;
-Raportul comisiei economice,administrarea domeniului pubiic si privat din cadrul Consiliului
Local

In temeiul art.45 (1) si art.115 din Legea nr.21512001 privind Administratia Publica
Locala, republicata,modifi cata si completata ;

HOTARASTE:

Art. i. Se aproba recalcularea chiriilor pentru locuintele ANL construite pentru tineri, astfel
noul cuantum al chiriilor dupa cum vrmeaza:
-cuantum chirie garsoniera - titular cu varsta panala 35 ani - 178,10 lei
-cuantum chirie apartament - tihrlar cu varsta pana la 35 ani -249,49lei
-cuantum chirie garsoniera - titular cu varsta peste 35 ari - 242,24l,ei
-cuantum chirie apartament -tihrlar cu varsta peste 35 ani - 339,35 lei

Art.2.Biroul Financiar Contabil , va vira sumele rcprezentdnd recuperarea investi{iei din
cuantumul chiriilor, calculate in functie de durata normat[ de func]ionare a blocurilor de locuinle
ANL, in termen de 30 de zile de la incasarea acestora, in contul deschis la Trezoreria Slatina.

Art. 3. Prczentahotarare se comunica la :

- Institulia prefectului -judefului Olt;
- Primarului orasului Piatra Olt
- Titularilor de contracte ANL
- Comisiilor de spacialitate din cadrul Consiliului Local

Hotararea a fost adoptata cu
Nr ?? /)4 M )O17

SECRETAR,

13 voturi pentru si 2 voturi impotriva


