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   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL 

              

 

HOTARAREA NR.103 

privind prelungirea termenului de valabilitate al  unor contracte de închiriere având ca 

obiect spații cu destinația de  locuințe ANL, situate în  orașul Isaccea , jud. Tulcea  

 

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. 12 / 20.08.2019 al 

inițiatorului – Primar, Moraru Anastase,precum și  cererile nr.8917/13.08.2019,8880/ 

12.08.2019, 8918/13.08.2019, 8907/ 12.08.2019, 8881/ 12.08.2019, 9064/ 20.08.2019, 8533/ 

01.08.2019, 8942/ 14.08.2019, 8451/ 31.07.2019, 8001/ 17.07.2019, 8817/ 09.08.2019, 8972/ 

14.08.2019, 8896/ 12.08.2019, 8974/ 14.08.2019 privind solicitările de prelungire a 

termenului de valabilitate al contractelor de închiriere ;  

In conformitate cu prevederile: 

- art.8. alin.(5) din Legea 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 prelungirea cu acordul părților a termenului  de valabilitate prevăzut 

în contractele de închiriere cuprinse în anexa nr.1, parte integrantă din prezentul proiect de  

hotărâre, prin încheierea unui act adițional pentru o perioadă de 1 an de zile , începând cu 

data de 01.09.2019.   

Art.2 – Se împuternicește primarul orașului Isaccea ,d-l Moraru Anastase , să semneze 

actele adiționale la contractele 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 10 

Nu participa la vot 2 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU    LEGALITATE,      
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                                              Anexa nr.1 la HCL nr. 103/ 27.08.2019 

 

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE CARE FAC 

OBIECTUL PRELUNGIRII TERMENULUI DE VALABILITATE  

Nr. 

crt.  

 

Titular contract 

Număr 

contract de 

închiriere  

 

Soluție  

 

Motivație  

Temen de 

valabilitate 

aprobat  

1. Andrei Roxana Elena  7196/ 

29.08.2017 

 Familie 

compusă din 3 

membri, a 

respectat 

obligațiile de 

plată prevăzute 

în contract  

1 an de zile, 

începând cu 

01.09.2019 

2.  Perianu Iulian  7231/ 

29.08.2017 

 Familie 

compusă din 3 

membri, a 

respectat 

obligațiile de 

plată prevăzute 

în contract 

1 an de zile, 

începând cu 

01.09.2019 

3. Pavel –Popa Doru  7104/ 

29.08.2017 

 Familie 

compusă din 4 

membri, a 

respectat 

obligațiile de 

plată prevăzute 

în contract 

1 an de zile, 

începând cu 

01.09.2019 

4. Parfene Oana- Maria 7269/ 

30.08.2017 

 Familie 

compusă din 3 

membri, a 

respectat 

obligațiile de 

plată prevăzute 

în contract 

1 an de zile, 

începând cu 

01.09.2019 

5.  Lescai Florin  7220/ 

30.08.2017  

 Familie 

compusă din 3 

membri, a 

respectat 

obligațiile de 

plată prevăzute 

în contract 

1 an de zile, 

începând cu 

01.09.2019 

6. Gridin Vasilica  9064/ 

20.08.2017 

 Familie 

compusă din 3 

membri, a 

respectat 

obligațiile de 

plată prevăzute 

în contract 

1 an de zile, 

începând cu 

01.09.2019 

7. Filip Nicușor  7240/ 

30.08.2017 

 Familie 

compusă din 3 

membri, a 

1 an de zile, 

începând cu 



respectat 

obligațiile de 

plată prevăzute 

în contract 

01.09.2019 

8. Filip Mihaela  7060/ 

29.08.2017 

 Familie 

compusă din 3 

membri, a 

respectat 

obligațiile de 

plată prevăzute 

în contract 

1 an de zile, 

începând cu 

01.09.2019 

9. Șerban Vasilică  7181/ 

30.08.2017 

 Familie 

compusă din 4 

membri, a 

respectat 

obligațiile de 

plată prevăzute 

în contract 

1 an de zile, 

începând cu 

01.09.2019 

10. Lavrente Costel  7042/ 

29.08.2017 

 Necăsătorit, a 

respectat 

obligațiile de 

plată prevăzute 

în contract 

1 an de zile, 

începând cu 

01.09.2019 

11. Gărvăneanu Vasile  7282/ 

30.08.2017 

 Familie 

compusă din 3 

membri, a 

respectat 

obligațiile de 

plată prevăzute 

în contract 

1 an de zile, 

începând cu 

01.09.2019 

12. Calciu Adrian  6738/ 

29.08.2017 

 Necăsătorit, are 

un copil în 

întreținere, a 

respectat 

obligațiile de 

plată prevăzute 

în contract 

1 an de zile, 

începând cu 

01.09.2019 

13. Curcă Adrian  7234/ 

29.08.2017 

 Familie 

compusă din 4 

membri, a 

respectat 

obligațiile de 

plată prevăzute 

în contract 

1 an de zile, 

începând cu 

01.09.2019 

14. Bunghetu Valentin  7135/ 

30.08.2017 

 Necăsătorit, a 

respectat 

obligațiile de 

plată prevăzute 

în contract 

1 an de zile, 

începând cu 

01.09.2019 
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