
 

 
JUDETUL HUNEDOARA 

ORASUL HATEG 
CONSILIUL LOCAL 

Anexa nr. 2 la hotărârea nr. ________/2022                                 
Model cadru                                                               

ACT ADITIONAL NR. ____ /2022  
la contractul de inchiriere pentru suprafetele cu destinatie de locuinta construite prin ANL 

Nr._________ din _________ 
Avand in vedere: 

 art.8 alin.11 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
cu modificarile si completările ulterioare; 

 HCL nr. ____/2022 privind aprobarea actualizării cuantumului chiriei pentru locuinţele 
pentru tineri destinate închirierii, construite de Agenția Națională de Locuințe în Oraşul 
Haţeg, aflate în administrarea Consiliului local Haţeg. 
 

noi, partile 
Orasul Hateg/Consiliul Local, cu sediul in Hateg, str. Piata Unirii, nr.6, judetul Hunedoara, cod 
fiscal 5453878, reprezentata in conformitate cu dispozitiile OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, prin primarul orasului Hateg, d-l Adrian 
Emilian Puşcaş, in calitate de administrator, pe de-o parte 
 
şi 
 
D-na/Dl ________________, cu domiciliul in localitatea Hateg, str. Aleea Constructorului, nr.4, bl.-, 
sc.-, et.___, ap.___-, judetul Hunedoara legitimata cu cartea de identitate seria HD, nr.________, 
eliberata la data de ________, in calitate de chirias pe de alta parte 
 
Prin acordul lor de vointa au convenit incheierea prezentului act aditional la contractul de inchiriere 
pentru suprafetele cu destinatie de locuinta construite prin ANL nr.________, din _______, 
modificat prin act aditional nr.___, inregistrat sub nr. _______, ce va avea urmatorul continut: 
 
Art.1 Se modifica capitolul ____ din contractul de inchiriere nr. _______din ________, ce va avea 
urmatorul continut: 
1. Chiria lunara este de ______ si se calculează conform fisei de calcul anexa la actul aditional. 
2. Sumele obţinute din recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, respectiv ______, se virează în 
termen de maximum 30 zile de la încasarea acesteia, de către autoritatea publică locală, în contul 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la Trezoreria Statului.    
Art.2 Toate celelalte clauze ale contractului de inchiriere raman valabile si neschimbate. 
 
Redactat astăzi, ____________ la sediul Primăriei Orasului Hateg, în doua exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte. 
 
Administrator,                       Chirias, 
 
Haţeg, 28 iulie 2022 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        COPIL FLORIN 

 


