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Nr.469/20.12.2019
HOTARARE

privind: prelungirea contractelor de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte
din proprietatea statului sau a municipiului Slatina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLAT1NA, intrunit in sedinta ordinarä din data de
20.12.2019.

Avand in vedere:
- initiativa primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 111925/13.12.2019 la
proiectul de hotarare;
- nota de fundamentare nr. 16575/13.12.2019 a Directiei Administrare Patrimoniu — Biroul

Administrare Contracte;
- raportul de specialitate nr. 111943/13.12.2019 al Serviciului Juridio, APL;
- faptul cä, durata contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative Cu destinatia de locuinta din

proprietatea statului sau a municipiului Slatina, a caror durata a fost reglementata prin Ordonanta urgenta nr.
43/2014 privind durata unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinta, a
expirat la 27.06.2019;

- neadoptarea de urge*" a unor masuri de ordin legislativ ar putea avea consecinte grave asupra
nevoilor locale ale chiria5ilor aflati in aceste imobile, elemente ce vizeaza interesul public §i general;

- prevederile art. 56, alin. (1) lit, a) din OUG 57/2019 privind Codul adrninistrativ potrivit caruia
ministrul indepline§te urmatoarele atributii principale: organizeaza coordoneaza §i controleaza aplicarea
legilor, ordonantelor si hotArarilor Guvemului, a ordinelor si instructiunilor emise potrivit legii, cu
respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei locale;

- faptul cä, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii i Administratiei nu a initiat un act normativ
pentru prelungirea duratei de inchiriere cu destinatia de locuinte din proprietatea statului sau a municipiului
Slatina;

- prevederile art 129, alin_ (1), alin_ (2) si art (7), lit. q din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ potrivit carora consiliul local are initiativa i hotar-aste, in conditiile legii, in toate problemele
de interes local, inclusiv pentru crearea cadrului necesar pentru fumizarea serviciilor de interes local,
inclusiv privind locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii adrninistrativ
teritoriale sau in administrarea sa;

- avizul favorabil al Comisiei Juridice si de disciplina *i al Comisiei pentru invatamant, sanatate,
familie si protectia copilului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina;

In confortnitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „c" si alin. (6), lit. „a", art. 139 , alin. (3) si
art. (196) alin. (1) lit. „a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de
locuinte aprobata prin Legea nr. 309/2009, pentru care a operat tacita relocatiune, in conditiile prev5zute la
art. 1810 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicata cu modificarile ulterioare din proprietatea
statului sau a municipiului Slatina, pe o perioada de cinci ani, IncePAnd de la data expirarii perioadei pentru
care au fost incheiate contractele de inchiriere, prin incheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere.

Art. 2. (1) Pentru prelungirea contractelor de inchiriere, titularii contractelor de inchiriere, au
obligatia sa, transmita documente cu privire la once modificari intervenite in:

— starea civilei;
— numeirul persoanelor aflate in intrefinere:



— situatia locativa, inclusiv Cu privire la dobanclirea unei locuinfe in proprietate V/sau cu chine,
proprietate de stat, proprietate a unitàfli administrativ-teritoriale sau a unitafii in care IV desjkoara
activitatea, in localitatea In care define locuinfa actuala ;

— veniturile nete realizate in ultimele 12 111121 de titularul contractului de inchiriere i duper' caz,
soful/sofia §•i/sau alte persoane ajlate in lntrefinerea acestuia.

(2) Cererile de prelungire ale contractelor de Inchiriere, Impreund cu documentele justificative
prevazute la alin. 1, vor fi depuse de titularii contractelor de inchiriere, la sediul Directiei Administrare
Patrimoniu, inainte de expirarea duratei contractelor de 'inchiriere.

Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de ate Directia Administrare
Patrimoniu.

Art.4. Prezenta holdrare se comunica la:
- Institutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Directia Administrare Patrimoniu.

Contrasemneaza,
Secretar general al municipiului Slati

Mihai - Ion ID!

HotArarea a fost adoptatA cu 20 voturi „ PENTRU ".
20- consilieri prezenti
1 - consilier absent
21 - consilieri In functie.


