
               ROMANIA   

   JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI     

 

 PROIECT DE HOTARARE 

privind modificarea   chiriei lunare  pentru locuintele A.N.L. in anul 2017 

 

Consiliul Local al Orasului Gaesti , 

Avand in vedere :  

- expunerea de  motive a domnului primar  , jr. Gheorghe Grigore ; 

- raportul intocmit de  d- nul Ion Nanescu  ; 

- avizele comisiilor Juridica , Buget – finante  din cadrul Consiliului Local Gaesti  ; 

In conformitate cu : 

- prevederile  Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte; 

- prevederile  Legii 221/2015 rivind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte; 

- prevederile H.G. 962/2001 anexa 16 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 

pentru Locuinte; 

- O.G. 1077/2016 privind stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat pentru anul 2016, in 

vederea vanzarii locuintelor pentru tineri -  H.G. 251/2016 privind modificarea si completarea 

Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001 

- prevederile   O.G. nr.30/2017 pentru modificarea si completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 

privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ; 

 În temeiul : 

- art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

SE PROPUNE  : 



ART.1 – Se aproba  modificarea calculului   chiriei pentru locuintele construitere prin A.N.L . 

situate in Gaesti , Fundatura 1 Decembrie ( A1- A8) ,cat si pentru conform anexei 1  si  2 care 

fac parte integranta din prezenta hotarare .  

ART.2 - Se aproba modificarea calcului  chiriei pentru locuintele construitere prin A.N.L . 

situate in Gaesti , strada 1 Decembrie  (F2A), conform anexelor  3 si 4 care fac  parte integranta 

din prezenta hotarare . 

ART. 3- Hotararea Consiliului Local nr.4 din 30.01.2017 isi inceteaza aplicabilitatea .  

ART.4 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se insarcineaza:   Primarul Orasului Gaesti si 

Serviciul buget – contabilitate ,  impozite si taxe locale si informatica. 

  ART.5 . Prezenta hotarare se  va comunica Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita , cat si 

persoanelor si serviciilor mentionate la art. 4 al prezentei hotarari  .  . 

 

 

INITIATOR    , 

d- nul Primar  , 

Jr. Gheorghe  Grigore 

 

 

,                                                                           Avizeazt de legalitate  ,   

                                                                      SECRETAR  ,  

                                                                             jr. Diaconu  Mitica  

 

 

 

 

 

 



 

EXPUNERE DE  MOTIVE 

la proiectul 

privind modificarea    chiriei lunare  pentru locuintele A.N.L. in anul 2017 

 

 

     Avand in vedere prevederile O.G. nr.30/2017 pentru modificarea si completarea art. 8 din 

Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ne revine obligatia   

reactualizarii  chiriilor  la locuintele ANL , in raport de  noile prevederi legale .    

 Avand in vedere  cele expuse  , supunem spre analiza Consiliului Local al Orasului Gaesti, 

proiectul de hotarare privind modificarea   chiriei lunare  pentru locuintele A.N.L. in anul 2017 

la contractile de inchiriere  ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii , construite 

prin  A.N.L. situate in Orasul Gaesti . 

    

 

 

 

PRIMAR  , 

 

jr.Gheorghe Grigore 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA  ,  

d- nul consilier , 

ION UNTARESCU   

 

 

,                                                                           CONTRASEMNEAZA    

                                                                      SECRETAR  ,  

                                                                             jr. Diaconu  Mitica 


