
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 92
din data de 29 iunie 2016

privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele tip ANL, începând cu
luna iulie anul 2017, situate În oraşul Tăşnad, strada Lăcrămioarelor, nr.98/D şi

Aleea Salcâmilor b1.2.

Consiliul Local al Oraşului Tăşnadjudcţul Satu Mare;
Analizând Referatul 11609/2017 al Compartimentului gospodărie comunală din

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

Buget-Finanţe;
în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4), ale alin. (7) - (11) din Legea

nr.152/1998 privind Înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinte, republicată în anul
2011, cu modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 15 alin. (23) - (24) din Anexa Hotărârii Guvernului nr.
962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
eu modificările ulterioare, precum şi a Anexei 16 din acelaşi act normativ;

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

HOT Ă RĂŞTE:

Art. I-Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate
închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în oraşul Tăşnad, str.
Lăcrămioarelor, nr.98/0 şi Aleea Salcâmilor, b1.2, aplicabilă titularilor contractelor de
închiriere prelungite sau încheiate, începând cu luna iulie 2017, conform Anexelor
nr.I, 2, 3 şi 4 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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ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞULTÂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

An~xa nr. 1
la Hotărârea nr. 92/2017

CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINŢELOR PENTRU TINERI CU VÂRSTĂ PÂNĂ LA 35 DE ANI
BLOC ANl- 5TR. LĂCRÂMIOARELOR, NR'98/D

I " 1~;O/ , , ,'"" ,
" ,
Cam. (mp) , Valoarea de Recupe- Cheltu- Cota Chiria Chiria Valoare Valoare , ,

me~: deinlocuire a rarea ieli de autori· netă lunară chirie chirie Mem. ce mem. "construcţiei investiţi intreţine tăţi anuală după după familie mai familie mai familie mai
·ei re publice (Iei) ponderar ponderar mic sau egal mare decât mare decât

(Iei) amorti curentă, [rnaxt- ( lei) e rang ", cu sai. minim sai. minim 100%
-,,,re În reporaţii m"m localităţii recepţie brut pe brut pe salariul
60 ani) curente. 0,5% (Iei) locuinţă economie economie minim

(Iei) reparalii numai (Iei) (Iei) ŞIcare nu brut pe
capitale pentru dep. cu economie

" tinerii 100% saI. (Iei)
admlrust trecuti min. brut
rare de 35 de "(Iei) ani) economie

(Iei) (Iei)
O , z a , ; e , a s W n n n
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞULTĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2
la Hotărârea n,. 92/2017

CALCUlUL CHIRIEI AFERENTEtoCUINŢElOR PENTRU TINERI CU VÂRSTA de pe.te 35 DE ANI
BLOC ANl- STR.lĂcRÂMIOARElOR, NR:98{D

". Acd! Valoare chirie după ponderare
'o '" venituri
Cam. (mp) Preţ!lei Valoarea de Recupe- Cheltu- COla Chiria Chiria Valoare Valoare Venit! Venit! Venit!

mpAcd înlocuire a rarea ieli de autori- netă lunară chirie chirie mem. de mem. de mem. de
construcţiei investiţi Întreţine tăţi anuală după după familie mai familie mai familie mai

oi "0 publice (Iei) pondera- pondera- micsauegal mare deciÎt mare decât
(Iei) amorti- curentă, (maxim (Iei) re rang re an cu set minim saI. minim WO%

,are În reparaţii um 0,5% loca lităţii recepţie brut pe brut pe salariul
60 ani) curente, numai (Iei) locuinţă economie economie minim

(Iei) reparaţii pentru (Iei) (Iei) s! care nu brut pe
capitale tinerii dep. cu economie

l' trecuţi 100% saI. (Iei)
administ de 35 de

I
min. brut

rare ani) pe
(Iei) (Iei) I economie

(Iei)
O i z s , s , , a s W ii ii U

(1)_(2) (3):60 3)_0,8% (3)xO.5% 7 4+5+6 e 7!12 9 Bxrarjg 10-9_an (10)xvenit (10)xvenit (10)xvenit
ani (0.70) (0,90) (0,80) ( 0,9) (1,00)

i so 1757,88 105472,80 1757,88 843,42 527,14 3128,44 260,70 182,49 164,24 131,39 147,82 164,24, 82,7 11757,88 145.376,68 2422,94 1163,01 726,88 4312,83 359,40 251,58 226,42 181,14 203,78 226,42
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ROMÂNIA

JUDEŢULSATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 3
la Hotârârea nr. 92/2017

CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINŢELOR PENTRU TINERI CU VÂRSTA PÂNĂ LA 35 DE ANI
BLOC ANl- ALEEA SALCÂMILOR, BL.2

" i i

'o ., venituri
Cam, (mp) Veniti Venit!

mpAcd înlocuire a rarea li de autori- lunară chirie chirie mem, 'o mem. de mem. de
construcţiei investili Întreţine tiiţi anuală după după familie mai familie mai familie mai

o; " publice (Iei) pondera- pondera- micsauegal mare dec;'it mare decât
(Iei) amorti, curentă, {maxim ( lei) re rang re an cu saf. minim set minim >00%

a-re În reparaţii um 0.5% localităţii recepţie brut pe brut pe salariul
60 ani) curente. numai (Iei) locuinţă economie economie minim
(Iei) reparaţii pentru (Iei) (Iei) ŞIcare nu brut pe

capitale tinerii dep. cu economie
,; trecuţi 100% saI. (Iei)
administ de 35 de min. brut
rare ani) pe

(Iei) (Iei) economie

, z s , s
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ROMÂNIA
JUDEŢULSATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

de ,
Cam. (mp)

Anexa nr. 4
la Hotărărea nr. 92/2017

CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINŢELOR PENTRU TINERI CU VÂRSTA de peste 3S DE ANI
BLOC ANL - ALEEA SALCÂMILOR, BL.2

ii

Chiria Chiria
lunară

, ,
mp Acd Înlocuire a o-rea li de autori-

construcţiei investiţi intretine tăţi
,1 " publice

(Iei) amorti, curentă, (maxim
a-re În reparaţii um 0,5%
60ani) curente, Numai
(Iei) reparoţii pentru

capitale tinerii
şi trecuţi
admlnist de 35 de
rere ani)

(Iei) (Iei)

netă
anuală

( lei)
(Iei)

Voloare Valoare
chirie chirie Mem. oe mem. de mem. de
după după familie mai familie mai familie mai
pondere- ponderor mic sau egal mare decât more decât
e rang "" Cu sai. minim sai. minim 100%
localităţii recepţie brut pe brut pe salariul

(Iei) lowinţă economie economie minim
(Iei) (Iei) şi core nu brut pe

dep. Cu economie
100% sal. (Iei)
min. brut

"

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ
CONSILIER LOCAL

AV. LORANT-GABOR ZSlllJi)~


