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Nr.140/28.042022
HOTĂRÂRE
Referitoare la: Inchirierea locuinţei de necesitate situată In municipiul Slatina, str.
Dorobanţi, nr. 21, bl. 21, sc. A, ap. 2, către doamna Staicu Ileana

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA intrunit 1n şedinţa ordinară din data de
28.04.2022.
Avănd 1n vedere:
- iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 47709/20.04.2022;
- nota de fundamentare nr. 4257/20.04.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu - Biroul
Administrare Contracte;
- raportul de specialitate nr.47725/20.04.2022 al Compartimentului juridic, contencios;
- contTactul de Inchiriere nr. 281/27.09.2021;
- prevederile art. 1 al Hot'ărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 87/02.04.2013;
- faptul că, locuinţa de necesitate situată 1n Slatina, str. Dorobanţi, nr. 21, bl. 21, sc. A, ap. 2,
aparţine domeniului privat al Municipiului Slatina, regăsindu-se la poziţia nr. 63 — Anexa nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 130/02.06.2020;
- prevederile art.55 din Legea nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
- faptul că, nu au fost Inlăturate efectele care au dus la atribuirea locuinţei de necesitate doamnei
Staicu Ileana, aceasta indeplinind In continuare condiţiile de a beneficia deinchirierea locuinţei;
- prevederile art. 26 din O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei
pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările i completările ulterioare;
- avizul favorabil al Comisiei Juridice şi de disciplină şi al Comisiei pentru Invăţământ, sănătate,
familie şi protecţia copilului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina;
in temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) i alin. (2), lit. „c" şi alin. (6) lit. „b", art. 139
alin. (3) precum şi ale art. 196, alin.(1), lit. „a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
HOTĂRĂSTE:
Art. 1. Se aprobă inchirierea temporară a locuinţei de necesitate cu suprafaţa utilă totală 52,14
mp, compusă din două camere (cameră de zi Su - 19,06 mp i dormitor Su -11,60 mp),
dependinţe (bucătărie Su -9,10 mp; baie Su — 3,79 mp, debara Su — 1,62 mp, hol Su- 2,55 mp,
hol mare Su - 4,42 mp), din municipiul Slatina, str. Dorobanţi, nr. 21, bl. 21, sc. A, ap. 2,
doamnei Staicu Ileanaimpreună cu familia pe o perioadă de 6 (şase) luni.
Art. 2. Durata Inchirierii este de 6 (şase) luni, incepând cu data de 01.05.2022 până la data de
31.10.2022, cu stabilirea unei chirii lunare in conformitate cu dispoziţiile art. 44 din Legea
locuinţei nr. 114/1996, republicată cu modificările i completările ulterioare.

Art. 3. Direcţia Administrare Patrimoniu, prin compartimentul de specialitate cu atribuţii 1n
administrarea contractelor va Incheia contractul de Inchiriere al locuinţei de necesitate, potrivit
art.1, In termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărârii.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei
Municipiului Slatina şi se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcţia Administrare Patrimoniu;
- Doamna Staicu Ileana, cu domiciliul in Slatina, str. Dorobanţi, nr. 21, bl. 21, sc. A, ap. 2.

Preşedinte 14 şedinţă
WĂT
Ion

Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Io IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU".
19 - consilieri prezenţi
2 - consilieri absenţi
21 - consilieri in funcţie.

