
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea duratei de prelungire a contractelor

spa{iile locative cu destina(ia de locuin{e din proprie
Campina

Avand in vedere referatul de aprobare nr.3.451/7
ing.Tiseanu Horia - Lauren{iu - Primarul Municipiului Carripina
aprobarea duratei de prelungire a contractelor de inchiriere
cu destinaJia de locuin^e din proprietatea Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul nr.3.897/12 februarie 2020, promovat d

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliuljii

Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, ju
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ

- avizul Secretarului General al Municipiului C
nr.4.318/18februarie2020;

.̂

In conformitate cu prevederile:
- O.U.G. nr.40/1999 privind protec^ia chiriasilor si

spa^iile cu destinaJia de locuin^e, cu modificarile si complet;
- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
si completata;

- art.75, lit."a" si "b" si art.l29, alin.(l), alin.(2), lit."
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al Municipiului Campina adopt

Art.l.(l) - Aproba durata de prelungire a contracte
spa^iile locative cu destina|ia de locuinJe din proprietatea
pe o perioada de 5 ani.

(2) - Se excepteaza de la prevederile alin.(l) 1<
Programele A.N.L. care sunt supuse mchirierii in conditiile

Art.2. - In situatia contractelor de mchiriere in car
indeplinesc clauzele contractuale in totalitate si nem
constituie motive de reziliere a contractului, durata de prel
de 1 an.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude^ului Praho
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;

i

de mchiriere pentru
atea Municipiului

ebruar^e 2020 al d-lui
, pHn care propune

pentru spa{iile locative

Dire^tia juridica din

i localal Municipiului
idic, re|atii cu publicul,
s.a.m.d.;

mpina, inregistrat sub

5tabilirea chiriei pentru
rile ulterioare;

2^/2000 privind normele
republicata, modificata

1" si alin.(7), lit."q" din

39, alin.(l) din O.U.G.

u:i

prezenta hotarare.

or de inchiriere pentru
Municipiului Campina,

cuintele construite prin
egilor speciale.
titularii acestora nu-si

eplinir$a acestora nu
.gire este pe o perioada

/a;



Directiei economica;
Compartimentului indrumarea aso
spatiu locativ;
Serviciului administrarea domeniulu
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