RoMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI MOSNA

HOTARAREA

NR.59/2018

pľivind compensaľea platii chirie cu contľavaloaľea repaľatiĺlor
efectuate de catre chiľias /locataľ la imobilele din fondul locativ de stat caľe necesita reparatii,
pentru mentineľea constľuctiei in staľe coľespunzatoaľe de folosinta,, caľe nu pot fi suportate din
bugetul local.

Consiliul Local al Comunei Mosnajudetul Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 28
noiembrie 2018;

Având învedere,expllneľea de motive si refeľatul nr. 5072130.10'2018 al d-lui viceprimar la
proiectul de hotarare initiat de dl.primaľ al comunei Mosna,prin care se propune compensarea platii
chiriei cu contravaloarea repatiilor efectuate de chirias,/locatu la imobilele din fondul locativ de stat

care necesita reparatii pentľu mentinerea constructiei in stare corespunzatoare de folosintą caľe nu
pot fi suportate din bugetul local;

Yazand avini favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Locď Mosna;
In conformitate gu art. 1788 din LegeaŻ87/ŻÜ09 - privind Codul civil;

In temeiul art. 36 alin.2 lit.ç si d coľoborat cu alin.S lit.a si alin. 6,Iit.a.pct.I7 , aÍt'45 si art.1 15
alin.1 lit.b din Legea nr. 215/Ż00l- privind administraţia publică locală, republicată, cu modiÍicarile şi
completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE :

Aľt.l.- Se

apľoba compensarea

chiriei cu

contravaloarea reparatiilor efectuate

de

chirias,/locatar, la imobilele din fondul locativ de stat care necesita repaľatii pentru mentinerea
constructiei in stare corespunzatoare de folosinta si care nu pot fi suportate din bugetul local executate
de catre chiľias.
Art.2.-Pentru a beneficia de compensare chiriasii/locatarii voľ depune o solicitaľe la Primaľia
comunei Mosna , in care vor prezenta starea de fapt a cladirii. Comisia stabilita prin dispozitia
Primarului comunei Mosna se va deplas a la fata locului pentru constataľe' Dupa Íinalizarea lucrarilor
de ľeparatii aceeasi comisie va constata lucrarile executate si va intocmii procesul verbal de receptie a
lucrarilor.

Art.3.-Compensarea contravalorii materialelor folosíte la lucrarile de reparatii se va face in
baza procesului veľbal de receptie si a actelor de provenienta a materialelor folosite pentru fiecare
imobil in parte (facturi,chitante ,etc).
Art.4.-Prezenta se aduce
secretarului comunei Moşna.
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