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HOTĂRÂRE NR. 51 / 27.05.2021
cu privire la aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite

din fonduri ANL

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

     Examinând  Referatul  de  aprobare  al  Viceprimarului  Orașului  Sovata
nr.6.686/17.05.202, în calitate de inițiator;
       Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr.6.689/17.05.2021 prin care
propune schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fonduri ANL,
la solicitarea unui locatar;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;
            În baza prevederilor art.15 alin.18 din H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe republicată, precum și ale Hotărârii Consiliului Local al
Orașului Sovata nr.19/24.02.2021 cu privire la aprobarea actualizării Regulamentului privind
cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuirea locuințelor
pentru  tineri  construite  prin  A.N.L.,  administrarea,  exploatarea  și  închirierea  acestora  la
nivelul orașului Sovata;       
           Ținând cont de prevederile  art.8 alin.6 al Legii  nr.152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,
precum și Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. .„c”, alin.6 lit. „a”, art.139 alin.1 precum și
art.196 alin.1 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019,  privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. –  Se  aprobă  schimbul  de  locuințe  pentru  numitul  Lăncuța Tibor,  care  va
schimba imobilul-apartament ANL, situat în oraș Sovata, cart. Bekecs, bloc. G2, ap. 12, cu
imobilul-apartament ANL, situat în oraș Sovata, cart. Bekecs, bloc. G2, ap. 17, apartament
eliberat prin rezilierea contractului de închiriere.

Art.2. – Se va încheia un contract de închiriere pentru perioada inițială a contractului,
cu recalcularea chiriei aferente.

Art.3. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general: 
- Primarului oraşului Sovata;
- Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;
- Compartimentelor de resort;
- Celor interesați și va fi afișată pe site-ul Primăriei.                                  

                                                                                                      Președinte de ședință,
                                                                                    Bartha József
    Contrasemnează Secretar General,
                      Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 27 mai
2021 cu 17 voturi “pentru”.     
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