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HOTĂRÂREA NR. 74 
Din 30 iunie 2017 

privind recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe 
situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei, conform Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2017 

Consiliul local al orasului Buftea 
' Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Economică şi Compartimentul 

Domeniul Public şi Privat; 
• Hotărârea Consiliului local nr.10/16.02.2017 privind stabilirea cotei autorităţii publice 

locale pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul 
Buftea str. Oltului şi str. Vlăsiei; 

• Hotărârea Consiliului local nr.11/16.02.2017 privind recalcularea chiriei pentru 
locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, str. Oltului şi 
str. Vlăsiei. 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială; 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (7) - (1 O) din Legea nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 
din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ale Hotărârii 
Guvernului nr. 304/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 şi ale art. 36 alin. (2) lit. d) 
coroborat cu alin. (6) lit. a), pct.17 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.115 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - (1) Începând cu data prezentei hotărâri se aprobă recalcularea chiriei pentru 
locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului 
şi strada Vlăsiei, pentru titularii contractelor de închiriere cu vârsta până la 35 de ani, conform 
Anexelor nr.1 şi nr. 2 şi pentru titularii contractelor de închiriere cu vârsta de peste 35 de ani, 
conform Anexelor nr. 3 şi nr. 4, în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017. 

(2) Anexele nr.1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(3) Nivelul maxim al chiriei, în funcţie de venitul mediu brut lunar pe membru de 

familie, nu va depăşi cuantumul prevăzut la art. 8 alin. (91
) din Legea nr. 152/1998. 

(4) Compartimentul Domeniul Public şi Privat va proceda la încheierea de acte 
adiţionale la contractele de închiriere pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de 
Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei, conform prevederilor 
prezentei hotărâri. 
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Art.2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea orice alte prevederi contrare 

Art.3. - Primarul oraşului Buftea, prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate, va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 
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