
 

 

 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea schimbului de apartamente cu chirie, respectiv 

schimb apartament nr. 8, etaj 4, scara B, din  blocul T12 cu apartament  

nr. 6, etaj 3, scara B din  blocul T12, municipiul Motru  

 

        CONSILIUL  LOCAL  AL MUNICIPIULUI  MOTRU 
 

Având în vedere:  

 Cererea nr. 21797/07.07.2016 a domnului Stoica  Constantin, titular al contractului de 

închiriere pentru apartamentul nr. 8, situat în bloc T 12, scara B, etaj 4; 

 Contractul de închiriere nr. 132/30.05.2014; 

 Actul  adiţional la contractul de închiriere;  

 Prevederile Legii nr.114/1996 – Legea Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 

Prevederilor Legii nr.114/1996 – Legea Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată 

şi actualizată; 

 Raportul de specialitate întocmit de şef serviciu C.S.P.L.P.P.M.- jr. Văduva Angela; 

 Proiectul de hotărâre; 

 Rapoartele de avizare ale Comisiilor e specialitate. 

 

În temeiul prevederilor art. 45, alin.1 din Legea nr.215/2001 – Legea Administraţiei 

Publice Locale, republicată  şi actualizată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.   Se aprobă schimbul de apartamente cu chirie, respectiv schimb apartament nr. 8, 

etaj 4, scara B, din  blocul T12, deţinut de domnul Stoica Constantin,  cu apartamentul nr. 

6, etaj 3, scara B din  blocul T12, B-dul Trandafirilor, nr. 2, municipiul Motru, rămas liber. 

Art.2. Direcţia Publică Motru  SA, în calitate de administrator, va rezilia contractul de 

închiriere şi Actul adiţional la acesta pentru apartamentul nr. 8, etaj 4, scara B, din  blocul 

T12, urmând să încheie contract de închiriere domnului Stoica Constantin pentru 

apartamentul nr. 6, etaj 3, scara B din  blocul T12, după achitarea de către acesta a tuturor  

datoriilor. 

Art.3. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de serviciul C.S.P.L.P.P.M din cadrul 

Primăriei municipiului Motru şi Direcţia Publică Motru S.A.  

Art.4. Hotărârea se va comunica Primarului municipiului Motru, Instituţiei Prefectului,  

Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primăriei municipiului Motru, Direcţiei Publice 

Motru S.A.  şi  Mass – Mediei locale. 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară  a   C.L. Motru 

 cu un nr. de ______voturi  pentru,  _____voturi  împotrivă,  ____ 

abţineri, exprimate din  nr. total de ____ consilieri prezenţi  

la şedinţă şi din totalul de 19 consilieri în funcţie. 
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