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Nn 320/30.08.2019
HOTARARE

Referitoare la: repartizarea In reginz de inchiriere, a locuinfri ANL situata in municipiul Slatina,
str. Orhideelor, nr. 35, hl. 12, sc. A, et. 1, ap. 6, juderul Olt, clitre domnul Mladin Mirel - Florin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in sedinta ordinara din data de
30.08.2019.

Avand in vedere:
- initiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr.

410 
70268/20.08.2019;
- raportul de specialitate nr. 71573/22.08.2019 al Serviciului Juridic, APL, din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului;
- cererea nr. 774/23.01.2012 prin care domnul Miadin Mirel Florin solicita atribuirea unei locuime ANL;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 94/10.04.2013 prin care s-a aprobat lista de prioritati
pentru repartizarea locuintelor pentru tineri destinate
- prevederile art. 15, alin. (2),(8) si (9), din H.G nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,
republicata, cu modifithile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 8 alin. 4 si alin 5(7),(8),(81),(9),(91),(92),(10) din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei

Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare;
- prevederile art. 37 din O.U.G nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor $i stabilirea chiriei pentru spatiile cu

destinalia de locuinte;
- prevederile Legii Locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Procesul verbal al Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte pentru tineri incheiat in data de
10.07.2019;
- avizul favorabil al Comisiei juridice si de disciplina si al Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie i protectia
copilului din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c" $i alin. 6, lit. „b", art. 139 alin. (3) „g", precum si ale art.196
alin.(1) lit. „a" din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba repartizarea in regim de inchiriere a locuintei ANL situata in municipiul Slatina, str.
Orhideelor, nr. 35, bl. 12, Sc. A, et. 1, ap. 6, judetul Olt, compusa din 1(una) camera si dependinte, in suprafata
utila de 22,00 inp. dependinte in suprafata de 16,00 nip (baie 4,50 nip, bucatarie 6,00 mp, hol 2,30 mp, debara 2,00
mp, camara 1,20 mp), alte dependinte (balcon 6,75 nip, boa nr. 6, in suprafata utila de 7,50, situata la subsolul
blocului), catre domnul Mladin Mirel Florin, cu domiciliul in Slatina, str. Constructorului, nr. 3, bl. 3, Sc. A, et. 1,
ap. 5, judetul Olt, identificata cu C.I., seria OT, nr. 599761 eliberat de SPCLEP Slatina, la data de 12.02.2013, CNP
1900210284541.

Art. 2. Persoana nominalizata la art.1 este obligati sa se prezinte in termen de 30 de zile de la comunicarea
prezentei hotarari in vederea incheierii contractului de inchiriere. Neprezentarea la termenul stabilit atrage anularea
repartitiei i pierderea dreptului de inchiriere.

Art. 3 (1) Directia Administrare Patrimoniu, va incheia contractul de inchiriere cu persoana nominalizata la
art. 1, din prezenta hotardre, pe o durata de 5 am incepand cu data perfectarii contractului de inchiriere, cu
posibilitatea prehmgirii succesive pe perioade de cate un an, jar stabilirea cuantumului chiriei se va face potrivit
dispoziliilor art. 8, alin. (7),(8),(81),(9),(91),(92),(10) din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale
pentru Locuinte, republicard, cu moclificarile i completarile ulterioare.



(2) Contractul de inchiriere va cuprinde clauze referitoare la:
a) revizuirea cuantumul chiriei in fimctie de varsta solicitantului;
b) actualizarea anuala a cuantumului chiriei;
c) aplicarea de penalitati de 0,05%/zi din suma datorata, pentru neindeplinirea obligatiilor de plata la

scadentk
d) interzicerea cedarii dreptului de folosinta a locuintei, de care titularul contractului de inchiriere, sub

sactiunea rezilierii de drept a contractului.
La incheierea contractului de inchiriere va fi constituit de care chiria un depozit de garantie egal cu china pentru o
perioada de 3 luni.

Art. 4. Prezenta hotarfire se comunica la:
- Irtstitutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Directia Administrare Patrimoniu;
- Mladin Mire! Florin, cu domiciliul in Slatina, str. Constructoului, nr. 3, bl. 3, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Olt.

Contrasemneaza
Secretarul municipiu

Mihai - I

HotArarea a fost adoptatA cu 16 voturi „PENTRIJ".
16 - consilieti prezenti
5 - consilieri absenti
21 - consilieri in functie.
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