ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 133/2020
privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune a unor contracte de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29
mai 2020;
Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltán Ladislau
nr.10333/25.05.2020 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul evidenţă și administrare
patrimoniu, înregistrată cu nr.10334 din data 25.05.2020, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri
cu privire la prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte de închiriere până la 31.12.2020;
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;
Luând în considerare prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, ale H.G nr.1275/2000 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei
nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile O.U.G. nr.40/1999 privind
protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr.310/2007, actualizată;
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Miercurea-Ciuc nr.137/2000 privind aprobarea
Regulamentului de repartizare a locuinţelor, respectiv constituirea comisiei de repartizare, cu
modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de
asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu
modificările și completările ulterioare, starea de urgență aprobată prin Decretul nr.195/2020 privind
instituirea stării de urgență și necesitatea de a lua măsuri imediate cu privire la stoparea și prevenirea
răspândirii virusului și datorită situației actuale manifestată la nivel național creată de pandemia
COVID-19,
Ţinând cont de Procesul verbal nr.10277/25.05.2020 a Comisiei de repartizare a locuinţelor,
prin care propune prelungirea unor contracte de închiriere,
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.b), art.139 alin.(1),(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a),
art.362 alin.(1), art.627 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte de închiriere, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează viceprimarul municipiului Füleki Zoltán
Ladislau, Biroul evidenţă și administrare patrimoniu şi Compartimentul buget, prognoza economică
și control financiar preventiv.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica:
a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Füleki Zoltán Ladislau;
d) Biroului evidenţă și administrare patrimoniu;
e) Compartimentului buget, prognoza economică și control financiar preventiv,
f) locatarilor.
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