
         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR.124 

privind aprobarea  prelungirii termenului de valabilitate al  

contractului de închiriere nr.  8823/12.10.2017 încheiat între  

U.A.T. Oraș Isaccea și Paraschiv Marian având ca obiect locuința ANL 

 

 

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

18.10.2019, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 12 consilieri locali; 

 

Luand in discutie proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al inițiatorului - Primarul orașului 

Isaccea nr.35/07.10.2019 raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 

Disciplina în Construcții nr.11133/07.10.2019, Contractul de închiriere nr. 8823/12.10.2017  și cererea 

nr.1112/07.10.2019; 

 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea A.N.L. cu modificările şi completările ulterioare 

- H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.152/1998; 

- HCL nr.18/27.02.2017 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul , modalitatea și criteriile 

de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor ANL;  

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul prevederilor art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.b, art.139, alin.3, lit.g și  art.196 alin.1, lit.c din 

O.U.G. nr.57/2017 privind Codul administrativ 
  

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate prevăzut în Contractul de închiriere nr. 

8823/12.10.2017 ,  încheiat între UAT Oraș Isaccea și d-l Paraschiv Marian,  având ca obiect locuința ANL – 

garsonieră, situată pe str.Nicolae Grigorescu, nr.5, sc.A, et.3, ap.16, pentru 1(un) an, începând cu data de 

13.10.2019. 

 Art. 2. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 8823/12.10.2017, semnat 

în numele şi pentru locator de către primarul oraşului Isaccea, care se împuterniceşte în acest sens. 

 

  Art. 3. -Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate pentru 

ducerea la indeplinire a prevederilor sale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea.  

 
Nr.voturi necesare(majoritate absolută) 8 

Nr.total voturi exprimate 12 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 12 

Nr.abtineri 0 

      
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL                           SECRETAR ORAŞ, 
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