
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 6643 din 14.06.2016, 
incheiat intre Primaria Valea Doftanei si dna. Stancu Maria pentru apartamentul in 

suprafata de 79,56 mp situat in cadrul cladirii Dispensarului Uman Traisteni, 
avand destinatia de locuinta 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand : 
- cererea nr. 10381/19.07.2021 a dnei Stancu Maria, inregistrata la sediul 

institutiei primariei comunei Valea Doftanei 
- contractul de inchiriere pentru suprafetele cu destinatie de locuinta nr. 

6643/14.06.2016 incheiat intre Primaria Valea Doftanei si dna Stancu Maria 
- referatul de specialitate nr. 10335 /19.07.2021 privind prelungirea contractului 

de inchiriere nr.6643 din 14.06.2016 incheiat intre Primaria Valea Doftanei si dna 
Stancu Maria pentru apartamentul in suprafata de 79,56 mp, situat in cadrul cladirii 
Dispensarului Uman Traisteni, avand destinatia de locuinta 

- referatul de aprobare al domnului primar Lucian Vileford Costea cu privire la 
prelungirea contractului de inchiriere nr.7429 din 25.07.2016 incheiat intre Primaria 
Valea Doftanei si dna Bucur Argira Lucia pentru apartamentul in suprafata de 83 mp, 
aflat in str. Ca lea Doftanei, nr.350, bl A 1, et 2, ap 4, avand destinatia de locuinta 

In conformitate cu prevederile : 
-Legii nr. 114/1996 privind locuintele, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare 
-Hotararea nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea In aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 
-Hotararea nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) 

practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat 
al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum ~i pentru 
locuintele de serviciu , locuintele de interventie ~i caminele pentru salariati ale 
societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale ~i regiilor autonome 

-art. 1777-1835 din Legea 287/2009 privind Codul Civil cu modificarile si 
completarile ulterioare 

In temeiul art.139, alin (3) , lit g, art.129 alin (2) , lit c) , art 129, alin (7), lit q si art 
196, al in (1 ), lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARA~TE: 



HOTARA$TE: 

Art.1.Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 7429 din 25.07.2016 
incheiat intre Primaria Valea Doftanei si dna. Bucur Arghira Lucia, pentru aparatamentul 
in suprafata de 83 mp, aflat in str. Calea Doftanei, nr. 350, bl A-A 1, avand destinatia de 
locuinta, pentru o perioada de 3 ani 

Art.2.Tariful de baza lunar al chiriei (lei/mp) pentru locuinte, se actualizeaza in 
functie de rata anuala a inflatiei, in conditiile legislatiei in vigoare, adica 70 lei/luna, 
conform Hotararii nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) 

Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei prin 
aparatul de specialitate 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea 
Doftanei , in termenul prevazut de lege: 

lnstitu1iei Prefectului Jude1ului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Biroului Contabilitate, salarizare si patrimoniu 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro . 
Dosar ~edin1a; 
Dosar Hotarari 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 12 
Voturi pentru 12 
Voturi impotriva 0 
Abtineri 0 

Nr. -=t-Q din 22.07.2021 


