
ROMANIA
JUDETUL   COVASNA

PRIMARIA ORAŞULUI  COVASNA
  
                    

HOTĂRÂREA NR. 157/2018 
cu privire la repartizarea unei locuințe de serviciu pentru 

dna Berchiu Elena Anca 

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de
14 decembrie 2018, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
functie (_13_).

Analizând  expunerea  de  motive  a  primarului,  raportul  compartimentului  de
specialitate,  avizul  comisiilor  de  specialitate,  respectiv  avizul  de  legalitate  dat  de
secretarul orasului,

În conformitate cu prevederile:
-art. 119 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

cu modificarile si completarile ulterioare:
-art.  2  lit.  d)  si  cap.  VI  art.  51  din  Legea  nr.  114/1996-legea  locuintei,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
-art.  29  si  art.  37  din  HG  nr.  1275/2000  privind  aprobarea  Normelor

metodologice din 07.12.2000 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.
114/1996 

-art.  27  alin.  (1)  si  (2)  din OUG  40/1999   privind  protecţia  chiriaşilor  şi
stabilirea  chiriei  pentru  spaţiile  cu  destinaţia  de  locuinţe,   aprobata  cu  modificari  si
completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile si completarile ulterioare  

-art. 1 alin. (2) din HG nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei
(lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public
sau  privat  al  statului  ori  al  unităților  administrativ-teritoriale  ale  acestuia,  precum și
pentru locuințele  de serviciu,  locuințele  de intervenție  și  căminele  pentru salariați  ale
societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, coroborat cu alin. (6) pct. 17, art. 45
alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 – legea administrației publice 
locale, republicată, cu modificările ulterioare 

Cu votul “pentru” a _13__ consilieri, “împotriva” a _-__ consilieri și “abțineri” a
_-__ consilieri,
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HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se repartizeaza pentru inchiriere apartamentul cu regim de locuinta de
serviciu situat in orasul Covasna, str. Unirii nr. 3, bl. 9, sc.D, ap. 3, proprietate privata a
orasului  cuprins  în  Anexa 3  la  HCL 30/2018,  poz.  79,  dnei  Berchiu  Elena-Anca,  cu
domiciliu în com. Zăbala, nr. 270.

 
Art. 2 –(1) Repartizarea locuintei de serviciu isi va produce efectele pe perioada

valabilitatii contractului individual de munca incheiat cu Liceul “Kőrösi Csoma Sándor”
Covasna, adica pana la data de 31.08.2019;

          (2)  Contractul de inchiriere, accesoriu la Contractul de munca, se poate
prelungi  prin act  aditional  in conditiile  contractului  de munca incheiat  cu unitatea de
invatamant;

          (3)  Repartitia inceteaza, de drept, in cazul in care titularul repartitiei
dobandeste o locuinta in orasul Covasna.

Art. 3 –(1) Titularul repartitiei mentionat la art. 1 se va prezenta la SC Gos-
Trans-Com SRL din  Covasna,  in  termen  de  10  zile  de  la  comunicarea  prezentei,  in
vederea incheierii contractului de inchiriere.

             (2) SC Gos-Trans-Com SRL va vira in contul bugetului local chiria legal
incasata.

Art.  4-  La  data  adoptarii  prezentei  hotarari,  prevederile  HCL  nr.  100/2013
privind repartizarea unei locuinte de serviciu pentru dr. Andra Lavinia Drăgoiu incetează.

Art.  5 –  Cu  aducerea  la  indeplinire  a  prezentei  se  împuternicește  Primarul
orașului Covasna, SC Gos-Trans-Com SRL si compartimentul Contabilitate al Directiei
Economice din cadrul Primariei orasului Covasna.

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,
              BODÓ ENIKŐ                                      SECRETAR,

       VASILICA ENEA
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