
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 94/2022 
cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al chiriei pentru locuințele sociale și 

de serviciu de pe str. Cernatului nr. 31 și nr. 33, prin indexare cu rata inflației 
 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc cu privire la aprobarea actualizării tarifului lunar al chiriei pentru locuințele sociale și de 
serviciu de pe str. Cernatului nr. 31 și nr. 33, prin indexare anuală cu rata inflației, 

În baza HCL nr. 40/2010 cu privire la aprobarea actualizării tarifului lunar al chiriei pentru 
locuințele sociale și de serviciu din str. Cernatului nr. 31 și nr. 33, 

Luând în considerare prevederile art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 310/2007 privind 
actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând 
domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi 
pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor 
comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome, 

În baza prevederilor art. 27 alin. 2 din OUG nr. 40/1999 privind protectia chiriașilor și stabilirea 
chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, 
 Având în vedere Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                         
nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, 

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. d și alin. (7) lit. q, art. 139 alin.(1),  art. 196 alin. (1) lit. a din 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
       Art. 1.- Se aprobă actualizarea tarifului lunar al chiriei pentru locuințele sociale și de serviciu 

de pe  str. Cernatului nr. 31 și nr. 33, prin indexare cu rata inflației anuale conform datelor emise de 
către Institutul Național de Statistică și  potrivit tabelului anexă la prezenta hotărâre. 

     Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează organele de administrare 
și conducere din cadrul societății GOSP-COM SRL, administratorul fondului locativ. 

 
     

 Târgu Secuiesc, la 23 iunie 2022 
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