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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  pprreelluunnggiirreeaa  ccoonnttrraacctteelloorr  ddee  îînncchhiirriieerree  ppeennttrruu  llooccuuiinnţţeellee  ddiinn  iimmoobbiilluull  ssiittuuaatt  îînn    

ssttrr..  MMuunnţţiiii  TTaattrraa  nnrr..  1188--2200,,  SSeeccttoorr  11,,  ccoonnssttrruuiittee  ddiinn  ffoonndduurrii  pprroopprriiii  
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate întocmit de către Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar;  

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii locuintei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
nr. 203/17.02.2002 privind transmiterea terenului situat în str. Şos. Nicolae Titulescu nr. 9A, 
Sector 1 din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1; 

Ţinând seama de faptul că ansamblul de locuinţe din str. Munţii Tatra  nr. 18-20 a fost 
realizat din veniturile bugetare aflate la dispoziţia Consiliului Local al Sectorului 1; 

Având în vedere că la termenul de valabilitate a contractelor de închiriere a locuinţelor 
din imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20 se apropie de final şi pentru a preîntâmpina 
apariţia unor situaţii confuze cu privire la închirierea locuinţele în cauză, în condiţiile în care 
actualele contracte nu prevăd posibilitatea tacitei relocaţiuni; 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                        
nr. 293/25.06.2009 privind reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru locuinţele din 
imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii; 

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) ș i art.115, alin.(1),                                                                              
lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Se ia act de încetarea contractelor de închiriere pentru locuinţele din imobilul 

situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, prin ajungere la termen, începând cu data de 
30.07.2012 şi 30.09.2012. 

Art.2. (1) Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru chiriaşii actuali ai 
locuinţelor din imobilul situat în str. Munţii Tatra   nr. 18-20, Sector 1 pe o perioadă de 3 (trei) 
ani, prin act adiţional. 

(2) Pentru chiriaşii care au acumulat la data prezentei hotărâri de consiliu datorii mai mari 
de trei luni consecutiv la plata chiriei sau la plata utilităţilor la termen, nu se va proceda la 
prelungirea contractelor de închiriere. 

(3) Persoanele nominalizate la alin. (2) vor elibera garsonierele în termen de 10 (zece) 
zile de la data expirării contractului de închiriere, în caz contrar urmând a fi evacuate fără punere 
în întârziere, fără vreo notificare prealabilă şi fără a apela la instanţele judecătoreşti. 

(4) Garsonierele rămase libere ca urmare a neprelungirii contractelor de închiriere vor 
face obiectul unei noi repartiţii, repartiţie care se va acorda în condiţiile reglementate de 
Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1   nr. 293/25.06.2009. 



Art.3. (1) Se deleagă Viceprimarul Sectorului 1 să semneze contractele de închiriere a 
spaţiilor locative (garsonierelor) din imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, precum şi 
actele adiţionale menţionate la art. (2). 

(2) Se împuterniceşte Viceprimarul Sectorului 1 pentru a semna toate documentele care 
au legatură cu furnizorii de utilităţi (corespondenţă, contracte, acorduri, etc.). 

Art.4.  Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului 
Local al Sectorului 1 nr. 293/25.06.2009 privind reglementarea situaţiei contractelor de închiriere 
pentru locuinţele din imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din 
fonduri proprii. 

Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Generală Impozite şi 
Taxe Locale Sector 1, Direcţia Utilităţi Publice şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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