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PROIECT DE

Raport de specialitate 
SEP - GIS,

Nr. 10736/1^.05.2019

privind aprobarea schimbului de locuinţe intre titularii contractelor de inchiriere nr. 9655/28.04.2016 si 
nr. 21682/23.10.2017, locuinţe aflate în proprietatea Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului

Local al Municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa extra/ordinară în data d e _______2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe intre titularii 

contractelor de inchiriere nr. 9655/28.04.2016 si nr. 21682/23.10.2017, locuinţe aflate în proprietatea 
Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, elaborat din iniţiativa d-lui 
Primar al Municipiului Turda, dl. CRISTIAN OCTAVIAN MATEI;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patromoniului şi GIS nr. 
10736/16.05.2019 şi avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, 
administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al Municipiului 
Turda, precum şi avizul Comisiei de specialitate nr.4- pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi.

Ţinând seama de dispoziţiile art. 1763 din Noul Cod Civil, ale art.36, alin (1), alin. (2 ) lit.c, art 45, 
alin.(3) şi alin.(6) şi art.115 alin.(l) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, ale Regulamentului privind schimbul de locuinţe aflate în proprietatea Municipiului Turda, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă schimbul de locuinţe intre ] , titulara contractului de
inchiriere nr.9655/28.04.2016, ce are ca obiect locuinţa situata in Municipiul Turda, str.

si titularul contractului de inchiriere nr.21682/23.10.2017,
ce are ca obiect locuinţa situata in Municipiul Turda,

Art.2. Titularii contractelor de inchiriere nr. 9655/28.04.2016 si nr. 21682/23.10.2017 vor redepune 
documentele prevăzute la pct.4 lit.b) si c) din Anexa nr.l la Hotararea Consiliului Local nr.17/31.01.2014 in 
termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotarari, sub sancţiunea incetarii valabilitatii hotărârii.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de 
lege, Primarului Municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciilor de specialitate, în 
vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al 
Municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR MUN. TURDA 
PAULA LETIŢIA MIC

http://www.primariaturda.ro


VOTURI. pentru:.....
împotrivă:
abţineri:....

Numărul total al consilierilor în funcţie: 21 
Numărul consilierilor prezenţi este...........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie aprobarea schimbului de locuinţe aflate în 
proprietatea Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, locuinţe situate 
în Municipiul Turda, ■ titular I
şi _  titular

In fapt, prin cererea depusă la data de 10.01.2019,
contractului de inchiriere nr.9655/29.04.2016 , a solicitat aprobarea schimbului de locuinţă pe care o deţine, 
în suprafaţă de 47,46 mp, pe motivul că sunt o familie compusă din 4 persoane, locuiesc la etajul 3, iar soţul

întâmpină dificultăţi la urcare. Pe de altă parte, prin cererea cu 
nr.681/10.01.2019, num itul! , titularul contractului de inchiriere nr.21682/23.10.2017, a
solicitat de asemenea aprobarea schimbului de locuinţă pe care o deţine în suprafaţă de 67,82 mp, motivând 
ca se afla intr-o stare conflictuala permanenta cu vecinii.

In susţinerea cererii, solicitanţii schimbului de locuinţa au depus documentele necesare conform art.4 
din Regulamentul privind schimbul de locuinţe aflate în proprietatea Municipiului Turda şi în administarea 
Consiliului Local al Municipiului Turda, aprobat prin HCL nr. 17/2014, respectiv: declaraţii notariale din 
care reiese acordul acestora privind copermutarea gratuita a posesiei si folosinţei locuinţelor; adeverinţe 
eliberate de Serviciul Fond Locativ din care rezulta ca nu inregistreaza restante la plata consumului. De 
asemenea, conform certificatelor de atestare fiscala, aceştia nu inregistreaza debite la plata chiriei.

Potrivit art.5 si 6 din Regulament, schimbul de locuinţe se aproba prin hotarare a Consiliului Local, 
pe baza avizului favorabil al Comisiilor nr.3 si nr.4 ale Consiliului Local.

Conform art.6 lit.a) din Regulament, titularii contractelor de inchiriere nr. 9655/28.04.2016 si nr. 
21682/23.10.2017 au obligaţia de a redepune documentele prevăzute la pct.4 lit.b) si c) din Anexa nr.l la 
Holararea Consiliului Local n r .l7/31.01.2014 in termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii, sub 
sancţiunea incetarii valabilitatii hotărârii.

Ţinând seama de dispoziţiile art. 1763 din Noul Cod Civil, ale art.36, alin (1), alin. (2 ) lit.c, art.45, 
alin.(3) şi alin.(6) şi art. 115 alin.(l) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi ale Regulamentului privind schimbul de locuinţe aflate în proprietatea Municipiului Turda şi 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, propunerea noastră este de aprobare a proiectului 
de hotărâre, întrucât îndeplineşte prevederile legale.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA 
SERVICIUL EVIDENŢA 
PATRIMONIULUI ŞI GIS 
Nr. 10736/16.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie aprobarea schimbului de locuinţe aflate în 
proprietatea Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, locuinţe situate 
în Municipiul Turda, - titular
şi jud.Cluj- titular

In fapt, prin cererea depusă la data de 10.01.2019,
contractului de inchiriere nr.9655/29.04.2016 , a solicitat aprobarea schimbului de locuinţă pe care o deţine, 
în suprafaţă de 47,46 mp, pe motivul că sunt o familie compusă din 4 persoane, locuiesc la etajul 3, iar soţul 
1 întâmpină dificultăţi la urcare. Pe de altă parte, prin cererea cu
nr.681/10.01.2019, , titularul contractului de inchiriere nr.21682/23.10.2017, a
solicitat de asemenea aprobarea schimbului de locuinţă pe care o deţine în suprafaţă de 67,82 mp, motivând 
ca se afla intr-o stare conflictuala permanenta cu vecinii.

In susţinerea cererii, solicitanţii schimbului de locuinţa au depus documentele necesare conform art.4 
din Regulamentul privind schimbul de locuinţe aflate în proprietatea Municipiului Turda şi în administarea 
Consiliului Local al Municipiului Turda, aprobat prin HCL nr. 17/2014, respectiv: declaraţii notariale din 
care reiese acordul acestora privind copennutarea gratuita a posesiei si folosinţei locuinţelor; adeverinţe 
eliberate de Serviciul Fond Locativ din care rezulta ca nu inregistreaza restante la plata consumului.De 
asemenea, conform certificatelor de atestare fiscala, aceştia nu inregistreaza debite la plata chiriei.

Potrivit art.5 si 6 din Regulament, schimbul de locuinţe se aproba prin hotarare a Consiliului Local, 
pe baza avizului favorabil al Comisiilor nr.3 si nr.4 ale Consiliului Local.

Conform art.6 lit.a) din Regulament, titularii contractelor de inchiriere nr. 9655/28.04.2016 si nr. 
21682/23.10.2017 au obligaţia de a redepune documentele prevăzute la pct.4 lit.b) si c) din Anexa nr.l la 
Hotararea Consiliului Local nr.17/31.01.2014 in termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii, sub 
sancţiunea incetarii valabilitatii hotărârii.

Ţinând seama de dispoziţiile art. 1763 din Noul Cod Civil, ale art.36, alin (1), alin. (2 ) lit.c, ari.45, 
alin.(3) şi alin.(6) şi art. 115 alin.(l) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi ale Regulamentului privind schimbul de locuinţe aflate în proprietatea Municipiului Turda şi 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, propunerea noastră este de aprobare a proiectului 
de hotărâre, întrucât îndeplineşte prevederile legale.

ARHITECT ŞEF, 
MIHAELA VRABETE

ŞEF SERVICIU,
SĂLĂGEAN GENŢIANA LIGIA
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Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate
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