
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTARARE

- privind aprobarea modului de apreciere a valorii veniturilor familiei in vederea calcularii
chiriei in cazuri speciale, la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre
Agentia Nationala pentru Locuinte in Municipiul Marghita

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 27 iulie
20tt

Avand in vedere rapoftul de specialitate intocmit de inspector Spatiu locativ Burlibasa
Ioana nr. 5480 din 21.07 .2017

In baza Legii 15211998 privind infiintarea Agentiei Nationale
respectiv HG nr. 96212001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
a Legii 15211998, cu modificarile si completarile ulterioare

In conformitate cu dispozitiile afi.. 36 din Legea nr. 2l5lz0ol , l

publice locale, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare

pentru Locuinte si

r punerea in aplicare

legea administratiei

Hotaraste:

Art. 1 Se stabilesc urmatoarele proceduri in situatiile nereglementate de lege la calculul chiriei
la locuintele pentru tineri destinate inchirierii prin ANL:

In situatia cand membri ai familiei chiriase prezinla adeverinte cu venit ,,0,, pe
ultimele l2 luni, calculul chiriei se va realiza cu o valoare maxima a coeficientilor de venit
prevazuti de lege , insotit de o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca titularul de
contract este in masura a plati chiria calculata.

In situatia in care pe parcursul a 12 luni calendaristice consecutive cel putin un membru
adult al familiei are intreruperi de venit pe una sau mai multe luni, acesta neputand face dovada
veniturilor pe aceasta perioadd, in vederea calcularii cuantumului chiriei se va lua in considerare
doar lunile in care chiriasul/membrul familiei in cauza are venit. Acesta va depune o declaratie
pe propria raspundere care sa justifice luarea in considerare a venitului.,0,'pe acele luni

Art' 2 Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza Biroul de spatiu locativ din cadrul Directiei
tehnice a primariei Marghita

Presedinte 
flleainta

Ciartff Ctaudiu

Marghita, nr. fi?/l.oX Aory

Adoptata cu votul "pentru" a l6 consitieri din l6 prezenti


