
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE  
privind aprobarea transformarii unor spatii, ce apartin domeniului public al 

orasului  Valenii de Munte, in locuinte de serviciu 
 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 

 - art.36, alin.(2) lit.c), alin.(5), alin.(6) lit.a), pct.17 si art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 - art.51 – 53 din Legea locuintei, nr.114/1996, republicata, cu mofificarile si completarile 

ulterioare; 

 - art.29 din H.G.nr/1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor Legii locuintei, nr.114/1996; 

 - O.U.G.nr.70/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatii cu destinatia 

de locuinta,; 

 

 Tinand cont de raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale si 

rapoartele intocmite de catre  Comisia pentru activitati economico - financiare si agricultura si 

Comisia pentru probleme juridice si de disciplina, munca si protectie sociala ; 

 

 In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
 
 Art.1. (1)Se aproba transformarea unor spatii ce apartin domeniului public al orasului 

Valenii de Munte,  aflate la mansarda Scolii de Misionare « Nicolae Iorga » - cladire situata in 

orasul Valenii de Munte, str. George Enescu, nr.1, in doua locuinte de serviciu. 

 (2) Locuintele de serviciu prevazute la  alin.(1) raman in domeniul public al orasului Valenii 

de Munte. 

 Art.2. (1) Se aproba, incepand cu data de 1 octombrie 2013, inchirierea locuintelor de 

serviciu prevazute la art.1 alin.(1). 

 (2) Conditiile si durata de inchiriere ale locuintelor de serviciu , vor fi stipulate in contractul 

de inchiriere incheiat intre partile contractante, accesoriu la contractul de munca. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează: Primarul, Serviciul buget – finanŃe, 

impozite şi taxe locale si Serviciul urbanism. 

Hotărârea se va afişa la sediul Primăriei oraşului Vălenii de Munte, se va publica pe site-ul 

instituŃiei şi se va comunica celor interesaŃi, de către Biroul administraŃie publică locală. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
POPESCU CONSTANTIN GABRIEL 

 
          CONTRASEMNEAZA:      
SECRETAR – Toader Elena - Adina 

 
VALENII DE MUNTE,27 septembrie 2013. 
NR. 69 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA 

TRANSFORMARII UNOR SPATII CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL 
ORASULUI VALENII DE MUNTE IN LOCUINTE DE SERVICIU  

 

 
 

 In exercitarea atributiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local asigura 

potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 

de interes local privind fondul locativ aflat in administrarea sa. 

Avand in vedere ca mansarda cladirii Scolii de Misionare ,,Regina Maria,, situata in Valenii 

de Munte, Str. G. Enescu nr.1, a fost renovata, iar spatiile existente au fost recompartimentate 

rezultand, conform exigentelor minimale prevazute de Legea nr.114/1996,  2 locuinte, 1 in regim de 

garsoniera iar una in regim de apartament cu 2 camere, propun consiliului local ca aceste noi unitati 

locative sa aiba destinatia de locuinte de serviciu. 

Aceste unitati locative cu destinatia de locuinte de serviciu, sunt incluse in domeniul public 

al orasului, nu vor putea fi instrainate,  ele fiind inchiriate specialistilor din sanatate, invatamant si 

administratie publica care isi desfasoara activitatea in institutii din orasul Valenii de Munte, si care 

solicita un spatiu locativ, in conditii legii.  

Chiria pentru aceste unitati locative precum si conditiile de inchiriere sunt stabilite conform 

Legii locuintei nr.114/1996, republicata, a OUG nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea 

chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinta, aprobata prin Legea nr.241/2001 si a HG 

nr.310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (mp/luna) practicat pentru spatiile cu 

destinatia de locuinta apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor 

administrativ teritoriale. 

Fata de cele susmentionate supun spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotarare 

alaturat. 

 
Primar, 

Constantin Florin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA 

TRANSFORMARII UNOR SPATII CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL 
ORASULUI VALENII DE MUNTE IN LOCUINTE DE SERVICIU  

 

 In exercitarea atributiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local asigura 

potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 

de interes local privind fondul locativ aflat in administrarea sa. 

Potrivit Legii nr.213/1998, actualizata, privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, aprobarea inchirierii bunurilor din domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale se 

aproba prin hotarare a consiliului local sau judetean. 

Avand in vedere ca mansarda cladirii Scolii de Misionare ,,Regina Maria,, situata in Valenii 

de Munte, Str. G. Enescu nr.1, a fost renovata, iar spatiile existente au fost recompartimentate 

rezultand, conform exigentelor minimale prevazute de anexa nr.1 din Legea nr.114/1996,  2 

locuinte, 1 in regim de garsoniera (37,60 mp.) iar una in regim de apartament cu 2 camere (49,73 

mp.), propunem consiliului local ca aceste noi unitati locative sa aiba destinatia de locuinte de 

serviciu. 

Aceste unitati locative cu destinatia de locuinte de serviciu, sunt incluse in domeniul public 

al orasului, nu vor putea fi instrainate,  ele fiind inchiriate specialistilor din sanatate, invatamant si 

administratie publica care isi desfasoara activitatea in institutii din orasul Valenii de Munte, si care 

solicita un spatiu locativ, in conditii legii.  

Chiria pentru aceste unitati locative precum si conditiile de inchiriere sunt stabilite conform 

Legii locuintei nr.114/1996, republicata, a OUG nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea 

chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinta, aprobata prin Legea nr.241/2001 si a HG 

nr.310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (mp/luna) practicat pentru spatiile cu 

destinatia de locuinta apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor 

administrativ teritoriale. 

Fata de cele susmentionate supunem spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotarare 

alaturat. 

 

Sef Serviciu Buget Finante Impozite si Taxe, 
Ec. Nitu Elena 
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