ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea închirierii locuinţei cu nr. 127/c din imobilul
„Bloc Specialişti (Post Poliţie şi locuinţe)” din localitatea Bănia nr. 127,
proprietate publică a comunei Bănia
Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţa extraordinara de lucru;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul de specialitate al
compartimentului de resort şi raportul comisilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei
Bănia;
Avân în vedere că locuinţa cu nr. 127/c, a fostului şef al postului de poliţie Bănia, din imobilul
cu nr. 127 din localitatea Bănia compus din Post Poliţie şi locuinţe, aparţine domeniul public al comunei
Bănia;
Având în vedere necesitatea asigurării locuinţei pentru noul şef de post al Poliţiei din comuna
Bănia;
Văzând prevederile art. 2 lit. „e” şi art.54 din Legea nr.114/ 11 octombrie 1996 privind
locuintele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 1411 Cod Civil;
prevederile art. 32 al.(1)şi al.(2) din Normele Metodologice din 7 decembrie 2000 pentru punerea in
aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, precum şi prevederile art. 28 al.(1) lit. „d” din Legea
nr. 360/2006 privind Statutul politistului, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 1 şi art. 14 din Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;
In baza prevederilor art. 36 al.(2) lit. „c” şi al.(5) lit.”a”; art. art. 45 al.(3) şi art. 115 al.(1) lit. „b”
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1 - Se aprobă închirierea locuinţei cu nr. 127/c din imobilul „Bloc specialişti” (Post Poliţie
şi locuinţe)” – localitatea Bănia, începând cu data încetării contractului de închiriere încheiat cu fostul
şef al postului de Poliţie Bănia, ca urmare a schimbării locului de muncă.
Art.2 - Închirierea locuinţei prevăzute la art. 1 se va face pe o perioadă de cel mult 5 ani, ca
locuinţă de intervenţie, cu perceperea chiriei stabilite potrivit prevederilor legale, prin încheierea unui
contract cu noul şef al Postului de Poliţie, care va conţine şi clauze privind exploatarea bunului inchiriat
potrivit specificului acestuia şi interesului public, obligativitatea achitării chiriei lunare datorate, precum
şi încetarea de drept a contractului în situaţia schimbării locului de muncă în altă localitate.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi se va
comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin, Serviciul pentru Verificarea Legalităţii Actelor şi
Contencios Administrativ;
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