
ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
cu privire la aprobare recalculare chirii locuinte ANL

Consiliul Local al orasului Piatra Olt
Avdnd in vedere :

-Raportul de specialitate m.17361118.7.2017 al biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu
propunerea de recalcularc achiriilor locuintelor ANL
-Prevederile art.15 din Hotirdrea Guvernulur m.30412017 privind modificarea si completarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederitor Legii nr.l52ll998 privind
infiin{area Agenliei Na{ionale pentru Locuin}e, modifi cat6
- Prevederile art.8, alin. (7)-(11) din Legii nr. 15211998, privind infiinlarea Agenliei Nationale
pentru Locuinle, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 36 (2) lit. ,,c", alin. (6) punct. 17 din Legea nr.21512001 privind administra{iei
publice locale, republicat6,modifi cata si completata;

-Raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului Local
In temeiul art.45 (1) si art.115 din Legea tr.2l5/2001 privind Administratia Publica

Locala, republicat4modificata si completata ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba recalcularea chiriilor pentru locuintele ANL construite pentru tineri, astfel
noul cuantum al chiriilor aplicandu-se incepand cu luna august 2017 dupacum urmezva:
-cuanfum chirie garsoniera - titular cu varsta pana la 35 ani - 132,37 lei
-cuantum chirie apartament - titular cu varsta pana la 35 ani - lg5,42lei
-cuantum chirie garsoniera - titular cu varsta peste 35 ant - 143,27 lei
-cuirntum chirie apartament -titular cu varsta peste 35 ari -200,70\ei

An.2.Biroul Financiar Contabil , va vira sumele reprezentdnd recuperarea investitiei din
cuantumul chiriilor, calculate in func{ie de durata normat[ de functionare iblocurilor de locuinte
ANL, in termen de 30 de zile de la incasarea acestora, in contul deschis la Trezoreria Slatina.

Art.3.Incepand cu data aprobani prezentei HCL nr. 22 124.02.2017 cu privire la aprobare
recalculare chirii locuinte ANL isi inceteaza apricabilitatea.

Art.4.Prezentahotarare se comunica la :

- Institulia prefectului -judefului Olt;
- Primarului orasului piatra Olt
- Comisiilor de spacialitate

SECRETAR,
PETRISOR STOICA

Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi pentru
Nr. 67124.07.2017
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