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Referat de aprobare 

instrument de prezentare şi motivare 

la Proiectul de hotărâre privind actualizarea anuală cu rata inflaţiei a chiriei instituită în condiţiile 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, republicată cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 8, alin. (4), 

“Contractele de închiriere se încheie pe o perioada de 5 ani de la data repartizării locuinţei şi 

vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contracte care au 

împlinit varsta de 35 de ani, actualizarea anuală a cuantumului chiriei, în funcţie de coeficientul 

de ponderare prevazut la alin.(9), precum şi rata anuala a  inflaţiei prevăzută la alin. (11). 

Nivelul maxim al chiriei nu pote depăşi limitele prevăzute la alin. (91)”. 

Chiria se actualizează anual prin aplicarea prevederilor art.8, alin. (9) – (11) din Legea nr. 

152/1998 după cum urmează: 

1. În funcţie de veniturile medii nete pe membru de familie ale titularului contractului de 

închiriere, realizate în ultimele 12 luni. 

2. Chiria se actualizeaza anual cu rata inflaţiei, in termen de 30 zile de la data publicării 

ratei inflaţiei communicate de Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior. 

Pe site-ul oficial al Institutului Naţional de Statistică, a fost publicat Comunicatul de 

presă nr. 13/13.01.2023 potrivit căruia, rata inflaţiei calculată pe baza IPC pentru anul 2022 a 

fost satbilită la 13,8%. 

Urmare celor prezentate, având în vedere  prevederile art. 129 alin. (1), art.136 alin. (1) şi 

ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun Consiliului 

Local al oraşului Isaccea aprobarea Proiectului de hotărâre privind actualizarea anuală cu rata 

inflaţiei a chiriei instituită în condiţiile prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,  

Anexa nr. 1 – Exemplu calcul chirii actualizate pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de 

ani şi Anexa nr. 2 – Exemplu calcul chirii actualizate pentru tinerii cu vârsta de peste 35 de ani 

fac parte integrantă din prezentul Proiect de hotărâre. 
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