
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

ORAŞUL SOVATA

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE NR. 95 /23.09.2020
cu privire la modificarea HCL nr. 79/2015 privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru

suprafața locativă cu destinație de locuință ANL, situată în Sovata, cart. Bekecs, bl. G, sc. 2, et.1,
ap.7, având ca titular de contract pe numitul Ilyes-Simofi Szabolcs 

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

               Examinând Referatul de aprobare al Viceprimarului Orașului Sovata nr.15.172/14.09.2020
în calitate de inițiator;
            Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Financiar nr.15.175/14.09.2020;
            Având în vedere Cererea nr. 15.128/14.09.2020 depus de domnul Ilyes-Simofi Szabolcs,
titular  al  contractului  de  închiriere  nr.  9033/14.09.2020  și  Certificatul  de  încadrare  în  grad  de
handicap nr. 17.678/2011;
           Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;
           Potrivit dispoziţiilor art.129, art.139 alin.(3) şi art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanţa de Urgenţă
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. –  Se aprobă  modificarea  H.C.L.  nr.79/26.11.2015 privind  aprobarea  scutirii  de la
plata chiriei pentru suprafața locativă cu destinație de locuință ANL, situată în Sovata, cart. Bekecs,
bl. G, sc. 2, et.1, ap.7, județul Mureș, compusă din 2 camere, în suprafață de 30.26 mp., dependinţe
în suprafaţă de 37.79 mp - pentru numitul  Ilyes-Simofi Szabolcs, folosit pe baza contractului de
închiriere prelungit și a Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 17678/2011.

Art.2. – Scutirea la plata chiriei se acordă pe baza certificatului de încadrare în handicap
grav a persoanei în cauză și se aplică pe întreaga perioadă a contractului, certificatul de încadrare
având termen de valabilitate nedeterminată (31.12.9999).

Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Viceprimarul 
Orașului Sovata, prin Serviciul Financiar.
            Art.4. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general către:

-   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarul Oraşului Sovata;
-   Serviciul Financiar;

                     -       Cei interesaţi şi va fi afişată pe site-ul  Primăriei.    

                                                                                    Preşedinte de şedinţă,

                                       Arros Dénes

  Contrasemnează Secretar General,

                     Bartha Eva          

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 23 septembrie
2020, cu 16 voturi “pentru”.                                                                       


