ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 141
din 21 decembrie 2016
privind stabilirea sumelor reprezentând recuperarea investiției ,,Zona Bunești, etapa I,
cu 80 u.l., S+P+3E+M, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava Locuințe pentru tineri destinate închirierii”, din cuantumul chiriei care se virează în
contul Agenției Naționale pentru Locuințe, pentru perioada 14.04.2016 – 31.12.2016 și
cuantumul chiriei aferente locuințelor ANL din municipiul Câmpulung Moldovenesc în
anul 2017, pentru titularii contractelor de închiriere încheiate după data intrării în
vigoare a Legii nr. 221/2015
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din
21 decembrie 2016;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc,
înregistratã la nr. 27168 din 13.12.2016;
-Raportul Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 27170 din 13.12.2016;
-Raportul Direcției economice, înregistrat la nr. 27171 din 13.12.2016;
-Raportul Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 27172 din 13.12.2016;
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
-Prevederile art. 8 alin. (7) - (11), alin. (13) și alin. (14) din Legea nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Prevederile art. 15 alin. (23) şi alin. (24) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.
962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Prevederile art. II din Legea nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.
6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
-Prevederile art. II alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 251/2016 privind modificarea
și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 962/2001.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 17, art. 45, art. 47 şi art. 49 din Legea
nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ã R Ã Ş T E:
Art.1.Se stabilesc sumele reprezentând recuperarea investiției ,,Zona Bunești, etapa I, cu
80 u.l., S+P+3E+M, municipiul Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava - Locuințe pentru

tineri destinate închirierii” din cuantumul chiriei, care se virează în contul Agenției Naționale
pentru Locuințe, pentru perioada 14.04.2016 – 31.12.2016, conform anexei nr.1 și anexei nr.1a.
Art.2.Se stabilește cota Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, de
0%, în calculul chiriei, aplicabilă pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani,
valabilă până la data de 31.12.2017.
Art.3.Se stabilește cuantumul chiriei aferente locuințelor ANL din municipiul Câmpulung
Moldovenesc în anul 2017, pentru titularii contractelor de închiriere încheiate după data intrării
în vigoare a Legii nr. 221/2015 și sumele care se virează în contul Agenției Naționale pentru
Locuințe în anul 2017 pentru aceste locuințe, pentru recuperarea investiției, conform Anexei
nr.2.
Art.4.Anexele nr. 1, nr. 1a și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,
Alvirescu Ioana - Tatiana
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