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H O T Ă R Â R E  

privind schimbul unor spații de locuit în regim de închiriere pentru tineri, 
spații construite de Agenția Națională pentru Locuințe 

 
 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, 
strada Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit  legal în ședință ordinară 
convocată în data de 28 februarie 2023, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 36/15.02.2023 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 5140/15.02.2023; 

- raportul de specialitate ale D.G.D.P.P., înregistrat sub nr. 
1927/14.02.2023; 

- contractul de închiriere nr. 15/27.01.2020 pentru unitatea locativă nr. 9, 
situată în mun. Medgidia, str. , încheiat cu 
doamna Chiriac Andreea(fostă Șerban); 

- contractul de închiriere nr. 307/17.10.2022 pentru unitatea locativă nr. 24, 
situată în mun. Medgidia, str. , încheiat cu 
doamna Sîrbu Gabriela-Otilia; 

- cererea doamnei Sîrbu Gabriela-Otilia, înregistrată sub nr. 26/03.01.2023; 
- cererea doamnei Chiriac Andreea, înregistrată sub nr. 3600/02.02.2023; 
- prevederile art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea 

Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 304/2017 privind modificarea 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 art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și 
completările ulterioare; Avizul Comisiei pentru probleme de dezvoltare 
economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură(Comisia A) și cel al 
Comisiei pentru probleme de învățământ, sănătate și familie, muncă și 
protecție socială, activități social – culturale și culte(Comisia D); 






