
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  7/2014 
privind modificarea HCL nr. 147/2008 privind transmiterea a 20 de apartamente din imobilul 

situat în str. Bethlen Gábor nr. 23 bl. 7 scara B, din proprietatea privat ă a municipiului 
Tărgu Secuiesc în administrarea SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc 

 
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judetul Covasna, 
 Analizând Proiectul de hotărâre şi expunere de motive al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind modificarea HCL nr. 147/2008 privind transmiterea a 20 de apartamente din 
imobilul situat în str. Bethlen Gábor nr. 23 bl. 7 scara B, din proprietatea privată a municipiului 
Târgu Secuiesc în administrarea SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc, 
 Văzând prevederile art. 8 alin. (1) şi art. 7 alin. (7) din Legea nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 
 În temeiul art 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R E Ş T E 
 
 Art. I . – Hotărârea nr. 147/2008 privind transmiterea a 20 de apartamente din imobilul situat 
în str. Bethlen Gábor nr. 23 bl. 7 scara B, din proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc în 
administrarea SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc, se modifică şi se completează cu trei noi 
articole, art. 21, art. 22 şi art. 23, după cum urmează: 

“Art. 21 – Chiria lunară pentru locuinţele ANL al căror chiriaşi nu au împlinit vârsta de 35 
ani se calculează în funcţie de suprafaţa locuinţei, cu 6,00 lei pentru metrul pătrat, la care se adaugă 
25% garanţie. 
  Art. 22 – Chiria lunară pentru locuinţele ANL al căror chiriaşi, titulari de contract au 
împlinit vârsta de 35 ani se calculează în funcţie de suprafaţa locuintei, cu 6,20 lei pentru metrul 
pătrat, la care se adauga 25% garanţie. 
  Art. 23 – SC GOSP-COM SRL va încasa din contractele de închiriere o cota-parte de 50%, 
restul de 50% va fi distribuit conform art. 7 alin. (7) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.” 
 Art.II . – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei horarări se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc şi directorul SC GOSP-COM SRL. 
 

Târgu Secuiesc, la  16 ianuarie 2014 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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