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HOTĂRÂREA NR. 17 

 
din 25 martie 2015 

 

 

privind stabilirea cuantumului chiriei lunare aferente locuinţelor ANL situate în oraşul Miercurea 

Nirajului pentru titularii de contracte de închiriere care au împlinit vârsta  

de 35 de ani. 

 

 

 Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând cererile depuse de chiriaşii locuinţelor 

ANL din oraşul Miercurea Nirajului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru 

administraţie publică locală, juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. 4 si alin. 5  din Legea nr.152/1998 privind 

infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, HG nr.962/2001 pentru punerea in aplicare a 

prevederilor Legii nr.152/1998; 

În conformitate cu prevederile art. 36 (6) litera „a” pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată,  

 În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

Art. 1. (1) Se aprobă cuantumul chiriei recalculate pentru locuinţele tip ANL, situate în 

oraşul Miercurea Nirajului ai căror titulari de contract au implinit vârsta de 35 de ani, după cum 

urmează: 

-  pentru apartamentul cu 1 cameră: 144 lei/lună. 

-  pentru apartamentul cu 2 camere, cu 1 terasă: 204 lei/lună. 

-  pentru apartamentul cu 2 camere, cu 2 terase: 216 lei/lună. 

    (2) Pentru titularii de contracte de închiriere care nu au implinit vârsta de 35 de ani se 

pastrează condiţiile contractuale iniţiale referitoare la cuantumul chiriei. 

Art. 2. Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de 1 an începând cu data de 

01.05.2015  pentru chiriaşii prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.  3. Se împuterniceşte primarul şi secretara oraşului să încheie contractele de închiriere 

cu chiriaşii nominalizaţi la art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Primarul, secretarul oraşului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică. 
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