RO M Ă NIA
JUDETUI. GALATI
MUNICIPIUL TEC UCI
- CONSILIUL LOCAL —
PROIECT DE HOTARARE
Nr. ţ 3 din

771t. #1. 2021

Privind: aprobarea modului de calcul al chiriilor aferente locuintelor realizate prin
Programul de construire de locuinte pentru tineret destinate inchirierii.

de

Iniţiator : Lucian — Grigore Costin Primarul municipiului,Tecucţ, judeţul Galaţi;
.77.. 2021;
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului: /‘..V/57
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galali intrunit in şedinţă ordinară in data
2021;
Avănd in vedere:
--933D//4 2021;
- referat de aprobare a iniţiatorului inregistrată sub nr. 9
-raportul de specialitate intocmit de Serviciul Patrimoniu, inregistrat-sub nr. 1/741,

2021;
;
- raportul de avizare intoemit de comisiile de specialitate nr.
- art. 15 din HG 962/2001 privind aprobarea Norrnelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiinţarea Agenţiei Naţionak pentru Locuinţe;
-prevederile art. 129 alin.1 şi 2, lit. d, alin 7 lit. q, din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ ;
În baza prevederilor art. 139, alin.3 lit. g şi art. 196, alin 1 lit. a, din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ.
HOTĂR ĂŞ TE:
Art.l. Se aprobă modul de calcul al chiriilor pentru locuinţele realizate prin Programul de
construire de locuinţe pentru tineret destinate închirierii (ANL) conform modelului din Anexa 16
la H.G. nr. 962/2001 cu modificările i completările ulterioare, după cum urmenză:
- Cuantumul chiriei nete se determină prin aplicarea cotei de 1,4 % din valoarea de investiţie
a construcţiei, reprezentătid valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de folosinţă
normală i de administrare (1,2% cheltuieli stare de folosinţă normală, 02% cheltuieli
administrare).
- Cota autorităţilor publice pentru tinerii ce au depăşit vărsta de 35 ani va fi de 0,4 % din
valoarea de investiţie a locuinţei.
Art.2 Chiria va fi actualizată anual cu rata inflaţiei şi, dacă este cazul, funcţie de
veniturile medii nete pe membru de familie beneficiară realizate in ultimele 12 luni sau a unor
acte normative ulterioare.
Art.3 Prezenta hotărăre va fi adusă la indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretarului municipiului
Tecuci.
INMATOR
PREVIAR
Lucjaar--_Ctrigore Costin

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Jr. George Lucian Borsto

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr. 5938()

din bk.//- 2021

REFERAT DE APROBARE
Privind: aprobarea modului de calcul al chiriilor aferente locuintelor realizate prin
Programul de construire de locuinte pentru tineret destinate 'inchirierii.
La nivelul mtuticipiului Tecuci există la această data un număr de 128 unităţi
locative realizate prin programul de investiţii al ANL, aceste apartamente fiind
recepţionate in anii 2009 respectiv 2014 i transmise spre administrare Municipiului
Tecuci. Dintre aceste unităţi locative 80 sunt garsoniere şi 48 apartamente cu două camere.
Chida pentru locuinţele respective se determină ţinând cont de valoarea de
investiţie a locuinţei, de amortizare, de cheltuieli de administrare, Intreţinere, reparaţii
curente şi capitale, de cota autorităţilor publice şi se ponderează sin funcţie de rangul
unităţii administrativ teritoriale precum şi de venituri daca este cazul.
Modul de calcul este stabilit prin Legea 152/1998 şi normele metodologice de aplican
ale acesteia ce au fost modificate Incepând cu luna noiembrie a acestui an.
Coeficienţii care nu sunt strict stabiliţi prin lege se referă la valoarea cheltuielilo
pentru menţinerea stării de folosinţă normală precum de cota administratorilor in cazu
tinerilor care au Implinit Vărsta de 35 de ani.
Municipiul Tecuci este administratorul locaţiilor, i ca atare Consiliul Local Tecuci
este cel abilitat să stabilească nivelul coeficienţilor menţionaţi anterior.
Având sin vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre 'in forma propusă.

PRIMAR,
Lucig~gore Costin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL PATRIMONIU
Nr. 5.1
din
//, 2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: aprobarea modului de calcul al chiriilor aferente locuintelor realizate prin
Programul de construire de locuinte pentru tineret destinate Inchirierii.
in conformitate cu prevederile art.129 alin 2 lit. c şi d din OUG 57/2019 privind
codul administrativ, consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului
public i prival al comunei, oraşului sau municipiului i gestionarea serviciilor de interes
local.
Potrivit art. 129 alin 7 lit. q, consiliul local asigură cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind locuinţele sociaIe i celelalte unităţi locative
aflate in proprietatea unităţii administrativ teritoriale sau in administrarea sa.
in baza HG 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, chiria se stabileşte
de către administratorii locuinţelor şi se utilizează ca model exemplul din Anexa 16 la
acelaşi act normativ.
Conform art. 8 din Legea nr.152/1998 privind Infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, chiria pentru locuinţele pentru tineri, destinate Inchirierii va acoperi recuperarea
investiţiei, o cotă destinată pentru administrarea, 'intreţinerea şi reparaţiile curente precum
reparaţiile capitale şi o cotă ce se constituie venit al administratorilor şi care se aplică
chiriaşilor care au Implinit varsta de 35 ani.
Având in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hofărăre Indeplineşte
condiţiile de legalitate.
SEF SERVICIU PATRIMONIU
ing. Lucţian Gradea

