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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială, rezilierea unor contracte de

închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisia de specialitate al Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.4101/14 septembrie 2018,

prin care se propune prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi
repartizarea unei locuinţe sociale, iniţiat în baza Raportului nr.4094/14 septembrie 2018, al
Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri
destinate închirierii şi repartizarea de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat,
constituit în baza Dispoziţiei Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 305/2015,

- prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996 – republicată,
- prevederile Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea,

exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat
din oraşul Valea lui Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.39/2010,

- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.100/2017 privind
aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţişi să primească în anul 2018 o locuinţă
socială,

- cererea înregistrată sub nr. 97/CL/10 septembrie 2018, prin care dl. Toth
Nicolae Traian – titular al contractului de închiriere nr. 11/2014 solicită prelungirea
acestuia,

- cererea înregistrată sub nr.91/CL/29 august 2018, prin care d-na Szilagyi
Monika-Tunde – titular al contractului de închiriere nr. 6/2017 solicită rezilierea acestuia,

- cererea înregistrată sub nr.93/CL/04 septembrie 2018, prin care dl. Gabor
Andras-Attila, titular al contractului de închiriere nr.36/2010, solicită rezilierea acestuia,

În baza art. 36 alin.(5) lit. a pct. 17 şi lit. e, art.45 şi art. 115 alin.(1), lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Prelungirea contractului de închiriere nr.11/2014 a locuinţei sociale
situată în Oraşul Valea lui Mihai, str. Gării nr.26, încheiat cu dl. Toth Nicolae-Traian pe
o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06 octombrie 2018.

Art.2: Rezilierea contractului de închiriere nr.6/2017 a locuinţei sociale situată
în Oraşul Valea lui Mihai, str. Wesselenyi Miklos nr.96, încheiat cu d-na Szilagyi
Monika-Tunde începând cu data de 01 octombrie 2018.

Art.3: Rezilierea contractului de închiriere nr. 36/2010 a locuinței sociale situată
în orașul Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos, Bl. Z3, sc. B, ap. 9, încheiat cu dl. Gabor
Andras-Attila începând cu data de 01 octombrie 2018.

Art.4: Repartizarea locuinței sociale cu 2 (două) camere situată în orașul Valea
lui Mihai, județul Bihor, str. Hunyadi Janos, Bl. Z3, sc. B, ap. 9, d-nei Barna Hajnalka-
Amanda cu domiciliul actual în orașul Valea lui Mihai, str. Republicii, nr. 86, ap. 3, cu
începere de la data de 01 1 octombrie 2018, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilități de
prelungire, în condițiile legii.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,
 Primarul Oraşului Valea lui Mihai,
 Persoanele în cauză
 Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al

Primarului Orașului Valea lui Mihai
 se afişează pe site-ul www.valealuimihai.ro
 la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nagy László CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria

Nr.77 din 28 septembrie 2018
Consilieri locali în funcţie: 17
Consilieri locali prezenţi: 16
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU

- 0  voturi ÎMPOTRIVĂ


