
         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.102 

privind modificarea art.1 și a Anexei nr.1  din contractual de închiriere nr. 9435 / 

02.11.2015  

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data 

de 27.08.2019, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 12 consilieri locali; 

Avand in vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 13 / 20.08.2019 al 

inițiatorului – Primar, Moraru Anastase, precum și  cererea nr. 8159 din 22.07.2019 adresată 

de Bălan- Varenic Andra- Svetlana  ;  

In conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr.152/1998 , privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe ,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 962 / 2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru  

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152 / 1998.  

 Văzând avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

In temeiul art. 139,alin.3, lit. ,,g”  și art.196, alin.1, lit.,,a”, din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ,  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1 – Se aprobă modificarea art.1 din contractul de închiriere nr. 9435 / 02.11.2015,  

chiriașul fiind denumit în continuare Bălan - Varenic Andra –Svetlana , prin încheierea unui 

act adițional la contract . 

 

 Art.2 -  Se aprobă modificarea anexei nr.1 la Contractul de închiriere nr. 9435/ 

02.11.2015,  parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre . 

 

Art.3 – Se împuternicește primarul orașului Isaccea ,d-l Moraru Anastase , să semneze 

actul adițional și anexa nr.1 la contractul de închiriere, în numele și pentru administratorul  

U.A.T. Oraș Isaccea. 

 Art.3 – Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autoritatilor 

interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale și la cunoștință publică prin 

publicarea pe site-ul oficial www.isaccea.ro. 

 
Nr.voturi necesare(majoritate absolută) 8 

Nr.total voturi exprimate 12 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 12 

Nr.abtineri 0 
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                                              Anexă la HCL nr. 101/27.08.2019 

F I Ş A 

SUPRAFEŢEI LOCATIVE ÎNCHIRIATE ÎN :   

 

oraşul Isaccea , strada Nicolae Grigorescu , nr. 5   ,sc. A, ap.19,  situată la nivelul (etajul ) 

a)  3   ; încălzirea  b) centrală termică ; apă curentă c) în locuinţă ; canalizare d)  în stradă; 

instalaţie electrică e) da; instalaţia termică f) da .  

 

A 

date privind locuinţa închiriată  

NR.  

crt. 

Denumirea încăperii    Suprafaţa 

utilă  

(mp) 

În folosinţă 

Exclusivă Comună 

1. cameră 18 x - 

2. bucătărie 8 x  

3. cămară 2 x - 

4. baie 5 x - 

5. hol 3 x - 

6 terasă 5 x - 

7. Culoar+scări 

acces+subsol  

17 x Cotă părți 

comune pe 

ap.   mp . 17 

 

B  

 

Titularul contractului de locaţiune şi membrii de familie care  locuiesc împreună cu 

acesta  h)  : 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

Numele şi 

prenumele 

Calitatea pe 

care o are 

membrul 

de familie 

în raport cu 

titularul 

contractului 

de 

închiriere 

 

 

 

Anul 

naşterii  

 

 

 

Telefon / 

Email  

titular  

 

 

 

Obs.  

1. Bălan-Varenic 

Andra- Svetlana 

titular 1989   

2. Bălan Vasilică  soț 1983   

3. Bălan - Varenic 

David  

fiu 2019   
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