
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

        H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  subvenționării chiriei locuințelor sociale

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  29.11.2013.
Având în  vedere referatul nr. 8136/21.11.2013  înaintat  de compartimentul spațiu locativ din cadrul

Primăriei Huedin,  privind necesitatea subvenționării diferenței din cuantumul chiriei pentru locuințele sociale,
între veniturile chiriașilor și cuantumul chiriei.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 8147/2013 înaintat  de Primar și avizat de Comisia  de
administrație publicp, juridică, de disciplină, muncă și protecție socială la ședința din data de 25.11.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 31 alin.1 din OUG nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor, stabilirea
chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, art.44 din Legea nr. 114/1996  Legea locuinței, art.25 din H.G nr.
1275/2000 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea locuintei , respectiv art.36 , alin.1,2, lit.c, d, alin.6,
lit.a, pct.17 şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

     H O T Ă R Ă Ș T E

 Art. 1.  Se aprobă, pentru anul 2014, subvenționarea pentru chiriașii locuințelor sociale, a diferenței între
nivelul chiriei  calculat pentru  locuințele sociale și  nivelul venitului net  lunar  calculat  pe ultimele 12 luni  pe
familie, nivelul chiriei  neputând depăși procentul de 10% din veniturile familiei care deține locuința socială.

Art.2.  Titularii contractelor de închiriere a locuințelor sociale vor comunica compartimentului spațiu
locativ în termen de 30 de zile , orce modificare survenită în cuantumul venitului net lunar al familiei acestuia,
sub sancțiunea relizilerii contractului de închiriere.

Art.3. In situația în care dacă venitul net lunar pe familie sa modificat, se vor opera  modificările cuvenite
în cunatumul subvenționării chiriei.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează   compartimentul de gospodarie
comunală și locativă din cadrul Primăriei Huedin.
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