HOTĂRÂREA NR.12
privind aprobarea cotelor destinate Municipiului Mangalia aplicabile chiriaşilor care deţin
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programele A.N.L.
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 10.02.2022,
Având în vedere:
• Proiectul de hotărâre nr.5/10.01.2022 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii Consiliului
Local Mangalia;
• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.1560/10.01.2022;
• Raportul de specialitate al Direcției Asistență Socială din cadrul apratului de specialitate al Primarului
Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.1911/11.01.2022;
• Adresa Serviciului Buget, Execuţie, Patrimoniu din cadrul Direcţiei Economice nr.R93840/21.12.2021;
• Prevederile H.C.L. nr.127/26.09.2017 privind aprobarea cotelor destinate Municipiului Mangalia aplicabile chiriaşilor care deţin locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
• Prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
• Prevederile H.G. nr.962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile H.G. nr.1174/2021 privind modificare 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;
• Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Raportul Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ și al Comisiei Economice, Fonduri Structurale
Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(7) lit.q), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și
art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă cota de 1,5% aplicată la valoarea de investiţie a construcţiei, destinată Municipiului Mangalia, pentru
administrarea, întreţinerea şi reparaţiile curente, precum şi reparaţiile capitale.
Art.2 Se aprobă cota de 0,5% aplicată la valoarea de investiţie a construcţiei, care se constituie venit al Municipiului
Mangalia, ce se aplică chiriaşilor care au împlinit vârsta de 35 de ani.
Art.3 Se mandatează Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Asistenţă Socială să ducă la îndeplinire prevederile
prezentului act administrativ.
Art.4 Începând cu data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.127/26.09.2017.
Art.5 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de specialitate
în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru
controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abținere”,
din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință (domnul Bănceanu Mihail nu participă la dezbateri și la vot având un interes
patrimonial) și un nr. de 19 consilieri locali în funcție.
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