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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
   privind aprobarea  noului contract de închiriere și metodologia de calcul a chiriilor locuințelor 
construite în cadrul programului ANL

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale. 

 Având în vedere termenul de expirare a valabilității contractelor de închiriere pentru locuințele 

construite prin programul ANL, cât și a majorării chiriilor conform prevederilor legale, și ținând seama de 

referatul nr. 10071/22.11.2016 înaintat de administrator  Gabor Claudiu prin care solicită aprobarea noului

contract de închiriere cât și a modului de calcul al chiriei.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 10139/23.11.2016 înaintat de primar și avizat de 

comisia de adminsitrație publică la ședința din data de 23.11.2016.

Luând în considerare prevederile art.3, 4, 8, 9, alin.1, 3, 4, 5 din legea nr. 152/1998 privind 

înființarea ANL, art.3, art.14, alin.1, 2, 7, 8, 9, lit.a,b, art.15 din HG.962/2001 privind aporbarea Normelor

metodologice privind aplicarea Legii nr. 152/1998, art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct 17, 19, lit.e, si art. 

45 din legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea nr. 286/2006.

     H O T Ă R Ă Ș T E

         Art.1. Se aprobă noul contract de închiriere pentru chiriașii locuințelor construite prin programul

ANL, pe str. Aleea 1 Mai, respectiv pe str. Gheorghe Doja, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre

Art.2.  Se  aprobă  metodologia  de  calcul  a  cuantumului  chiriilor  locuințelor  construite  prin

programul  ANL pe str.  Aleea  1 Mai,  respectiv str.  Gheorghe Doja, conform anexei nr.  2 la  prezenta

hotărâre.

Art.3.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  biroul  de  gospodarie

comunală și locativă  din cadrul Primăriei orașului Huedin. 
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