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ROMÂNIA                 

JUD. SATU MARE                

ORAŞUL TĂŞNAD            

CONSILIUL LOCAL                

                                                     HOTĂRÂREA Nr. 18 

     din data de 24 februarie 2021 
 

privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele tip ANL situate în 

oraşul Tăşnad, strada Lăcrămioarelor, nr.98/D şi Aleea Salcâmilor bl.2. 
 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 

ordinară, în data de 24 februarie 2021; 

         Analizând Referatul nr. 3207/18.02.2021 al Compartimentului Gospodărie 

Comunală din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului  Oraşului Tăşnad;  

 Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 3314/19.02.2021 şi 

Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, 

prestări de servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad înregistrat 

sub nr. 3618/24.02.2021; 

         În temeiul prevederilor art. 8  alin.(4), alin. (7), alin. (9), alin. (10), şi  alin. (11 )  

din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuinţe, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

         În conformitate cu Anexa nr. 16 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea  

Normelor Metodologice  pentru punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr.152/1998 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2)  lit. c) și d), coroborate cu alin. 6, lit. a) 

și alin. (7) lit. q) precum și  ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 –  Se aprobă  cuantumul chiriei aferentă  locuinţelor pentru tineri destinate 

închirierii, realizate  de Agenţia Naţională  pentru Locuinţe  în oraşul Tăşnad,  str. 

Lăcrămioarelor, nr.98/D  şi Aleea Salcâmilor bl.2, aplicabilă titularilor  contractelor de 

închiriere prelungite sau încheiate, conform Anexelor  nr. 1, 2, 3 și 4 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 –  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2021. 

 Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Oraşului Tăşnad. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

BIANCA-GABRIELA-CODRUȚA ACIU 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


