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H O T Ă R Â R E A Nr.20 

din data de 5 martie  2020. 

privind aprobarea modelului Contractului Cadru de închiriere pentru locuinţele ANL 
 

Consiliul Local al comunei Nușfalău, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară din data de 5 martie 2020 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare ca instrument de prezentare  și motivare a proiectului de hotărâre inițiat de primarul 

comunei, privind aprobarea modelului Contractului Cadru de închiriere pentru locuinţele ANL 
-Raportul compartimentului de resort  prin care se propune însușirea Contractului de încheiat pentru locuințele 

ANL 

 Ţinând cont de prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, ale Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, H.G. nr.962/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, H.G 

nr.1275/2000 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii Locuinţei, Legea nr.241/2001 pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor, Legea nr.24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice locale coroborate 

cu dispoziţiile OUG nr. 57 /2019, ale HCL nr. 55  din 14 noiembrie 2019 Privind aprobarea  listei de acces la 

locuințe pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ adoptă următoarea, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1. – Se aprobă modelul Contractului Cadru de închiriere pentru locuinţele ANL, conform Anexei, ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art2. - Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii 

nr.554/2004 

Art 3. – Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul 

de asistență socială.  

Art 4. - Prezenta hotărâre se va comunica  

-Instituţiei Prefectului județul Sălaj 

-Primarului comunei Nușfalău  

-Compartimentul urbanism 

-Dosar cu procese verbale 
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