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Proiect de hotărâre nr. 174/2022 

privind  aprobarea prelungirii cu cinci ani duratei  contractului  de închiriere nr. 
13432/2012, încheiat între Oraşul Haţeg şi doamna Molnar Susana 

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinand referatul de aprobare al primarului orasului Hateg nr. 26149/174 din 
20.10.2022 prin care se propune aprobarea prelungirii cu cinci ani duratei  contractului  de 
închiriere nr. 13432/2012, încheiat între Oraşul Haţeg şi doamna Molnar Susana, contract ce 
are ca obiect închirierea unei locuinţe, construită din fondurile statului, ce a fost atribuită 
titularei actualului contract în condiţiile legii, în scopul realizării unor obiective de ordin 
economic şi social respectiv asigurarea de locuinţă unei persoane precum şi încasarea unor 
sume de bani la bugetul local, ce constau în chiria plătită de chiriaş administratorului, 
întreţinerea imobilului în cauză, cu costuri reduse. 

Având în vedere:  
a)cererea doamnei Molnar Susana, înregistrată la Primăria oraşului Haţeg sub nr. 24034 din 
04.10.2022, prin care solicită prelungirea contractului.  
b) contractul  de închiriere nr. 13432/2012, prelungit prin act adițional, din care rezultă 
posibilitatea prelungirii sale prin acordul părţilor, în condiţiile legii. 
c)hotărârea nr. 194/2017 privind  aprobarea prelungirii cu cinci ani duratei  contractului  de 
închiriere nr. 13432/2012, încheiat între Oraşul Haţeg şi doamna Molnar Susana. 

În conformitate cu prevederile art.1777, art. 1778 alin.(1) şi alin. (3), art. 1779 - 1781   
din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 8 alin. (1), art. 10 din Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (3), art. 30 alin. (1) şi alin. (5), art. 37 
din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 pentru aprobarea normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. c)-d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. q), art. 139 
alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), 
art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,    
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă prelungirea cu cinci ani a duratei  contractului  de închiriere nr. 
13432/2012, încheiat  între Oraşul Haţeg şi  doamna Molnar Susana, cu domiciliul în Haţeg, 
str. Aleea Constructorului, nr. 6, bl. 6C, sc. B, ap. 22, judeţul Hunedoara. 
(2) Obiectul contractului prevăzut la alin. (1) constă în închirierea locuinţei, situată în Haţeg, 
str. Aleea Constructorului, nr. 6, bl. 6C, sc. B, ap. 22, judeţul Hunedoara, construită din 
fondurile statului şi aflată în administrarea Consiliului local Haţeg. 
Art. 2 Prelungirea  duratei contractului de închiriere, prevăzut la art.1, se va face pe baza unui 
act adiţional, conform modelului cadru prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art. 3 Imputerniceşte pe d-l primar al oraşului Haţeg, să semneze actul adiţional la contractul 
de închiriere. 



Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează biroul administrarea 
domeniului public şi privat. 
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare.    
Art. 6 Prezenta se aduce la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local, pe 
site-ul www.primariehateg.ro, şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului 
Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Direcţiei economice, Compartimentului 
administraţie publică locală, Biroului administrarea domeniului public şi privat şi prin grija 
acestuia titularului de contract. 
 
 
 
Hațeg, la  20 octombrie 2022     
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