
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TAŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREAnr.~
din data de 29 noiembrie 2016

privind stabilirea euantumului chiriei pentru locuinţele tip ANL pentru anul 2017,
situate În oraşul Tăşnad, strada Lăcrămioarelor, nr.98/D şi Aleea Salcâmilor bl.2.

Consiliul Local al Oraşului Tăsnad.judeţul Salu Mare;
Analizând Referatul 2055L'2016 al Compartimentului Gospodărie Comunală din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având in vedere Raportul Serviciului Financiar-Contabil şi Raportul Comisiei

Buget-Finanţe;
in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4), ale alin. (7) şi ale alin. (8) din Legea

nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Nationale pentru Locuinţe, republicată in anul
20 Il, cu modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor an. 15 alin. (23) şi (24) din Anexa Horărării Guvernului
nr.96212001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
cu mo1ificăriie ulterioare, precum şi a Anexei 16 din acelaşi act normativ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. d), ale alin. (6) Iit. a) pct. 17,
precum şi ale aI1.45 alin (1) şi (3) din Legea nr. 215./2001, a administraţiei publice locale,
republicată În anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOT ĂRĂŞT E:

Art. 1 - Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate
inchirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, in oraşul Tăsnad, str.
Lăcrămioarelur, nr.98/D şi Aleea Salcâmilor, bl. 2, pentru anul 2017, conform Anexelor
nr.l, 2, 3 ~i4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu ducerea la Îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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CALCULULCHIRIEI AFERENTELOCUINŢELOR PENTRU TINERI CU VÂRSTii PÂNĂ LA 3S DE ANI
BLOCANl- STR. LĂCRĂMIOARELOR, NR:98jD

ANEXA "r.1

" .,
Cam. (mp) " Reeuper Cheltuie Cheltu- Cheltui Cota Chiria

mp Aed înlocuire a a-rea li de leii eli de Autori- netă
Construcţiei investiţi întreţine repa- admin! tăţi anuală

" " raţii stra re publice (Iei)
(Iei) Amortiz cure~tă copitale (Iei) (Iei)

a-re În , (Iei)
60 ani reparaţii
(Iei) curente

(Iei)

ii
venituri

Lunară chirie mem. de mem. " mem_ "după familie familie familie
(Iei) ponderar mai mic mai mare mai mare

e rang sau egal decât decât
localităţii cu sai. sai. 100%

(Iei) minim minim salariul
brut pe brut " minim
economi€ economie brut pe

(Iei) şi care nu economie
dep. Cu (Iei)
100% 501
min. brut

"economie

%
I I
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CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINŢELOR PENTRU TINERI CU VÂRSTĂ PESTE 35 DE ANI
BLOC ANL - STR. LĂCRĂM10ARElOR, NR:98/D

ANEXA nr.2

de ap
Cam. (mp) I , Valoarea de Recuper Cheltui~ Cheltu· Cheltui Cota Chiria

mp Acd înlocuire a a-rea li de leii eli de Autori- netă
Construcţi~i investiţi întreţine repa· admini Uiţi anuală

er re raţii strare publice {Iei)
(Iei) Amorttz curentă capitale (Iei) (Iei)

a-re în , (Iei)
60 ani reparaţii
{Iei) curente

{Iei)

, i

Chiria Valoare
Lunară chirie mem. de mem. " mem. de

după familie familie familie
(Iei) ponderar mai mic mai mare mai mare

e rang sau egal decât decât
localiHiţii cu ser. sat. 100%

minim minim salariul
brut pe brut pe minim
economie economie brut pe

'ji care nu economie
dep. Cu
100% saI.
min. brut
pe
economie

(1

PROF.I\1ARIAN
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CALCULUL CHIRIEI AfERENTE LOCUINŢELOR PENTRU TINERI CU VÂRSTĂ PÂNĂ LA 35 DE ANI, ANEXAnr.3

"de ap
Cam {mp) , ;

mpAcd Înlocuire a a-rea li de leii eli de Autori·
Construcţiei investiţi Întreţine repa- admini tăli

" ce raţii strere publice
(Iei) Amortiz (urentă capitale (Iei) (Iei)

a-re În • (Iei)
60 ani reparaţii
{Iei) curente

(Iei)

(1)x(2) (3):60 3)xO,40 {3)xO,Sl
% %

i i
Lunară chirie mem. oe mem_ oe mem. de

după familie familie familie
(Iei) ponderar mai mic mai mare ma, mort

e rang sau egal decât d€cât
localităţii cu sol. sol. 100%
{Iei) minim minim salariul

brut pe brut pe minim
economie economie brut "(I~i) 'ii care nu economie

d~p.Cu (lei)
100% saI.
min. brut

"economi~

netă
anuală
(Iei)

Valoare chirie după



ROMÂNIA
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BLOCANL-ALEEA
CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINŢELOR PENTRU TINERI CU VÂRSTĂ PESTE 35 DE ANI ANEXA nr.4

", "Cam. lrnp] , ; Recuper , , Cota
/mpAcd înlocuire a a·rea li de leii eli de Autori- netă

ccnstructrer investiţi intre ţine repa- admini tăţi anuală
,; " raţii strare publice (Iei)

(Iei) Amortiz curentă capitale (Iei) (Iei)
a-re În , (Iei)
so eor reparaţii
(Iei) curente

(Iei)

ii

Lunoră chirie mem. oe mem. d, mem. d,
după familie familie familie

(Iei) ponderar mai mic mai mare mai mare
e rang sau egal decât decât
localităţii cu set set 100%

(Iei) minim minim salariul
brut " brut pe minim
economie economie brut "(Iei) jl care nu economie

dep. Cu (Iei)
100% saI.
min. brut
pe
economie


