Consiliul Local al municipiului Marghita
Hotărâre
.- privind stabilirea cotei autoritatii publice locale aplicabilă pentru titularii de
contracte care au implinit vârsta de 35 de ani , la valoarea de inlocuire a locuintei ,
valabila pana la data de 31.12.2016 precum si aprobarea contractului cadru de inchirere
pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte ANL

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 28
iulie 2016
Avand in vedere raportul de specialitate nr. 6279 din 22.07.2016 intocmit de d-na
Burlibasa Ioana inspector spatiu locativ in cadrul Biroului de administrare a domeniului
public si privat
Prevederile art. 8 alin- 7-11 din Legea 152/1998 privind infiintarea Agentiei
Nationale pentru Locuinte , republicată, si actualizata
Prevederile art. 15 alin. 23 si 24 din HG 962/2001 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998
In baza art. 47 alin. 1 si ale art. 61 alin. 2 , art. 117 lit. a din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locală , R, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
art. 36 alin. 2 lit. d , alin. 6 lit. a pct. 17 si art. 45(3) din aceeasi lege
Hotaraste:
Art. 1 Se stabileste cota autoritatii publice locale de 0% aplicabilă pentru titularii de
contracte care au implinit vărsta de 35 de ani , la valoarea de înlocuire a locuintei pentru
tineri , destinate inchirierii realizate de Agentia Natională pentru Locuinte in municipiul
Marghita.
Art. 2 Se aproba Contractul de inchirere pentru suprafete locative cu destinatia de
locuinte ANL , in forma anexata care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Prezenta sub forma de hotarâre se comunica cu . Comp. spatiu locativ , Primarul
municipiului Marghita, Institutiei Prefectului Bihor, spre afisare.
Presedinte de sedinta
Horvath Sandor

Contrasemneaza
Demeter Cornelia
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