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                      ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin Programul de  construire de locuinţe 
pentru tineret destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani 

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

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai şi 
Raportul de specialitate al Biroului Buget – Contabilitate, Finanţe din aparatul de 
specialitate al Primarului, 

- prevederile H.G. nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei 
(lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public 
sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale ale acestuia, precum şi 
pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale 
societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor 
autonome, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 40/ 1999 privind protecţia chiriaşilor 
şi stabilirea pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Anexei nr.16 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale de Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza art. 36 alin.2 lit. d, alin. 6 lit. a pct.17, art. 45 şi art.115 alin.(1) lit. a 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se aprobă cuantumul chiriei recalculate pentru locuinţele realizate prin 
Programul de construire de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în oraşul 
Valea lui Mihai, strada Iancu de Hunedoara (Hunyadi Janos), bloc Z1, ai căror titulari 
de contract au împlinit vârsta de 35 de ani, după cum urmează: 

1. chiria lunară apartament cu 1 cameră 58,19 mp X 3,97 lei/mp = 231,00 lei/ lună  
2. chiria lunară apartament cu 1 cameră 58,94 mp X 3,97 lei/mp = 234,00 lei/ lună  
3. chiria lunară apartament cu 2 camere 77,83 mp X 3,97 lei/mp = 309,00 lei/ lună  
4. chiria lunară apartament cu 1 cameră 67,93 mp X 3,97 lei/mp = 270,00 lei/ lună  
5. chiria lunară apartament cu 1 cameră 56,76 mp X 3,97 lei/mp = 225,00 lei/ lună  
6. chiria lunară apartament cu 2 camere 75,51 mp X 3,97 lei/mp = 300,00 lei/ lună  
7. chiria lunară apartament cu 1 cameră 57,47 mp X 3,97 lei/mp = 228,00 lei/ lună  
8. chiria lunară apartament cu 2 camere 73,83 mp X 3,97 lei/mp = 293,00 lei/ lună  
9. chiria lunară apartament cu 1 cameră 58,05 mp X 3,97 lei/mp = 230,00 lei/ lună  
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10. chiria lunară apartament cu 1 cameră 64,83 mp X 3,97 lei/mp = 257,00 lei/ lună  
11. chiria lunară apartament cu 2 camere 76,63 mp X 3,97 lei/mp = 304,00 lei/ lună 
12. chiria lunară apartament cu 1 cameră 64,57 mp X 3,97 lei/mp = 256,00 lei/ lună  
13. chiria lunară apartament cu 1 cameră 64,19 mp X 3,97 lei/mp = 255,00 lei/ lună  
14. chiria lunară apartament cu 1 cameră 61,69 mp X 3,97 lei/mp = 245,00 lei/ lună  
15. chiria lunară apartament cu 1 cameră 63,02 mp X 3,97 lei/mp = 250,00 lei/ lună  
16. chiria lunară apartament cu 2 camere 79,97 mp X 3,97 lei/mp = 317,00 lei/ lună 
17. chiria lunară apartament cu 1 cameră 61,76 mp X 3,97 lei/mp = 245,00 lei/ lună  
18. chiria lunară apartament cu 2 camere 73,85 mp X 3,97 lei/mp = 293,00 lei/ lună 
19. chiria lunară apartament cu 1 cameră 67,96 mp X 3,97 lei/mp = 270,00 lei/ lună  
20. chiria lunară apartament cu 2 camere 74,19 mp X 3,97 lei/mp = 295,00 lei/ lună  
21. chiria lunară apartament cu 1 cameră 62,19 mp X 3,97 lei/mp = 245,00 lei/ lună 

 
Art.2:  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

 Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului 
oraşului Valea lui Mihai, 

 se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul: www.valealuimihai.ro      
 la dosar 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                        Kovács Attila                       SECRETAR,  

                                                                                      Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.5 din 30 ianuarie 2015   

Hotărârea a fost adoptată cu: - 15 voturi PENTRU 
                -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

 

http://www.valealuimihai.ro/

