ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea efectuării de către chiriaşi a unor lucrări de reparaţii urgente,
suplimentare, la locuinţele închiriate din fondul locativ de stat
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile:
- art.1780, 1786, 1788, 1789, 1796, 1799, 1801 ale Legii nr.287/2009 privind Codul Civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- art.9, art.10, art.21 alin.(1), art.23, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”c” şi lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.17 din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- art.25 din Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii
- Ordonanţei de urgenţă nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru

spaţiile cu destinaţia de locuinţe
- Legii nr.114/1996 – legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Luând act de cererea nr. 12.165/05.07.2016 primită din partea doamnei Nastasa Iolanda (titular al
contractului de închiriere nr. 129/12.08.2013) şi de cererea nr.12.166/05.07.2016 primită din partea doamnei
Mandache Liliana (titular al contractului de închiriere nr.68/20.05.2013) prin care se solicită aprobarea
efectuării unor reparaţii urgente, suplimentare, ale locuinţelor închiriate.
Ţinând cont de Expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ, precum şi de Raportul de
specialitate al Serviciului Investiţii si Transporturi, ambele înregistrate cu nr. 16349 / 14-09-2016;
Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”c” şi lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.17, art. 45 alin.1,
art.115, art.117 din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă efectuarea de către chiriaşi a lucrărilor de reparaţii urgente, suplimentare, la
locuinţele din fondul locativ de stat, locuinţe ce fac obiectul contractelor de închiriere nr. 129/12.08.2013
(titular Nastasa Iolanda) si nr. 68/20.05.2013 (titular Mandache Liliana).
Art.2. Chiria datorată se va diminua corespunzător cu sumele de bani cheltuite de chiriaşi pentru
efectuarea reparaţiilor urgente, suplimentare, conform documentelor justificative ce vor fi prezentate.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul oraşului Tîrgu Neamţ să semneze în numele şi pentru Consiliul
local la oraşului Tîrgu Neamţ actele adiţionale ale contractelor de închiriere nominalizate la art.1.
Art.4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri
instituţiilor şi persoanelor interesate.

Iniţiator,
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ,
Harpa Vasilică

Avizat pentru legalitate,
Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ,
jr. Laura Elena Maftei

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
SERVICIUL INVESTITII SI TRANSPORTURI
Nr. 16349 / 14-09-2016

APROB
PRIMAR,
Harpa Vasilică

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării de către chiriaşi
a unor lucrări de reparaţii urgente, suplimentare, la locuinţele
închiriate din fondul locativ de stat
Potrivit art. 36 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale
administraţiei publice locale sau central.
Prin HCL nr. 106/28.04.2016 si HCL nr. 107/28.04.2016 a fost aprobata efectuarea
unor lucrari de reparatii urgente la urmatoarele locuinte inchiriate din fondul locativ de stat
situate pe str. Marasesti, nr. 28B (chiriasa Nastasa Iolanda – lucrari in valoare de 7.141,31
lei, cu TVA) si nr. 24 (chiriasa Mandache Liliana – lucrari in valoare de 15.353.50 lei, cu
TVA). Pe langa lucrarile aprobate prin cele doua HCL mentionate mai sus, a mai fost
necesara efectuarea unor lucrari suplimentare prezentate in anexa.
Prin cererea nr. 12.166/05.07.2016 primită din partea doamnei Mandache Liliana
(titular al contractului de închiriere nr. 68/20.05.2013) si cererea nr. 12.165 din partea
doamnei Nastasa Iolanda (titular al contractului de închiriere nr. 129/12.08.2013), acestea
solicită aprobarea efectuării acestor reparaţii suplimentare ale locuinţelor închiriate,
motivat de faptul că locuinţele sunt vechi, aflate într-un stadiu avansat de degradare.
Deoarece Primaria orasului Tirgu Neamt nu mai are alocati pe anul acesta, bani pentru
efectuarea acestor reparaţii suplimentare, ele vor fi suportate de catre chiriasi, sumele
folosite de aceştia urmând a fi deduse din cuantumul chiriei datorate.
În conformitate cu prevederile art. 1788 din Noul Cod Civil: Sarcina reparaţiilor
(1)Locatorul este obligat să efectueze toate reparaţiile care sunt necesare pentru a
menţine bunul în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata locaţiunii,
conform destinaţiei stabilite potrivit art. 1.799.
(2)Sunt în sarcina locatarului reparaţiile locative, a căror necesitate rezultă din folosinţa
obişnuită a bunului.
(3)Dacă, după încheierea contractului, se iveşte nevoia unor reparaţii care sunt în sarcina
locatorului, iar acesta din urmă, deşi încunoştinţat, nu începe să ia de îndată măsurile
necesare, reparaţiile pot fi făcute de locatar. În acest caz, locatorul este dator să
plătească, în afara sumelor avansate de locatar, dobânzi socotite de la data efectuării
cheltuielilor.
(4)În caz de urgenţă, locatarul îl poate înştiinţa pe locator şi după începerea reparaţiilor,
dobânzile la sumele avansate neputând curge decât de la data înştiinţării.
De asemenea, art.1780 din Codul civil prevede Preţul locaţiunii:
(1) Chiria poate consta într-o sumă de bani sau în orice alte bunuri sau prestaţii.
(2) Dispoziţiile privitoare la stabilirea preţului vânzării sunt aplicabile, în mod
corespunzător, şi chiriei.
Totodata, în condiţiile art. 25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
proprietarul unei construcţii are următoarele obligaţii principale:

a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute
conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de
urmărire a comportării în timp a construcţiilor;
b) păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia, la
înstrăinarea construcţiei, noului proprietar;
c) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform prevederilor din
cartea tehnică şi reglementărilor tehnice;
d) efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare,
extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe
bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi
verificate, potrivit legii;
e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin
reglementările legale;
f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu
respectarea prevederilor în vigoare.
Ca excepţie, în cazul neîndeplinirii de către proprietar a obligaţiilor care îi revin cu
privire la întreţinerea şi repararea locuinţei închiriate, lucrările pot fi executate de către
chiriaşi în contul proprietarului, locatorul fiind dator să plătească atât sumele avansate de
locatar, cât şi dobânzi.
Chiriaşul va putea executa aceste lucrări, numai dacă sunt îndeplinite următoarele
condiţii:
- dacă degradarea produsă este de natură să afecteze folosinţa normală a clădirii sau a
locuinţei;
- dacă există sesizarea scrisă a chiriaşului;
Motivat de faptul că sunt îndeplinite ambele condiţii menţionate anterior, precum şi
din cauza faptului că în prezent nu dispunem de fond de locuinţe suplimentar care să poată
fi pus la dispoziţia chiriaşilor şi nici de fonduri care să poată fi utilizate pentru realizarea
lucrărilor ce cad în sarcina locatorului considerăm că se impune analiza solicitărilor primite
din partea chiriaşilor sus menţionaţi în vederea aprobării efectuării reparaţiilor
suplimentare ce se impun pe cheltuiala proprie, sumele folosite de aceştia urmând a fi
deduse din cuantumul chiriei datorate.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”c” şi lit.”d”, alin.(6), lit.”a”,
pct.17, art. 45 alin.1, art.115, art.117 din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Urmare a analizei, propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea efectuării de către chiriaşi a unor lucrări de reparaţii urgente, suplimentare, la
locuinţele închiriate din fondul locativ de stat.
Sef Serviciu Investitii
si Transporturi
ing. Durbaca Sorin

Intocmit,
sing. Loghin Maria
Vizat
Sef Serviciu Juridic,
jr. Iftode Oana-Maria

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
Nr. 16349 / 14-09-2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării de către chiriaşi
a unor lucrări de reparaţii urgente, suplimentare, la locuinţele
închiriate din fondul locativ de stat
În exercitarea atribuţiilor care-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată, Legea
Administraţiei Publice Locale, Consiliul Local asigură, potrivit competenţelor sale şi în conformitate
cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local, privind locuinţele.
Luând în considerare solicitările primite din partea celor doi chiriasi ai locuintelor din fondul
locativ de stat, referitoare la aprobarea efectuării unor lucrări urgente, suplimentare, de reparaţii la
clădirile închiriate.
Ţinînd cont de faptul că, în principiu, chiria practicată pentru locuinţe va trebui să acopere
cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, impozitele pe clădiri şi pe teren, precum şi
recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi
un profit supus negocierii între părţi.
Obligaţia principală a proprietarului este de a asigura locatarului folosinţa locuinţei pe toată
durata închirierii, obligaţie principală. Pentru asigurarea executării obligaţiei principale de folosinţă
a locuinţei, proprietarul are două obligaţii subsecvente: a) obligaţia de predare a locuinţei şi b)
obligaţia efectuării reparaţiilor capitale.
Ţinînd cont, de asemenea, de prevederile legale în domeniu, respectiv art.1788 din Noul Cod
Civil: Sarcina reparaţiilor
(1)Locatorul este obligat să efectueze toate reparaţiile care sunt necesare pentru a menţine bunul în
stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata locaţiunii, conform destinaţiei stabilite potrivit
art. 1.799.
(2)Sunt în sarcina locatarului reparaţiile locative, a căror necesitate rezultă din folosinţa obişnuită a
bunului.
(3)Dacă, după încheierea contractului, se iveşte nevoia unor reparaţii care sunt în sarcina locatorului,
iar acesta din urmă, deşi încunoştinţat, nu începe să ia de îndată măsurile necesare, reparaţiile pot fi
făcute de locatar. În acest caz, locatorul este dator să plătească, în afara sumelor avansate de locatar,
dobânzi socotite de la data efectuării cheltuielilor.
(4)În caz de urgenţă, locatarul îl poate înştiinţa pe locator şi după începerea reparaţiilor, dobânzile la
sumele avansate neputând curge decât de la data înştiinţării.
Ca urmare, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea
efectuării de către chiriaşi a unor lucrări de reparaţii urgente, suplimentare, la locuinţele închiriate
din fondul locativ de stat.

PRIMAR
Harpa Vasilică

Formular F3
PROIECTANT: SC TEHNOSTAR SRL
OBIECTIV: 01-PRIMARIA OR TG NEAMT

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 10-str Marasesti,24-Mandache Lili
Categoria de lucrari: 01-Lucr rep curente
N.C.S.: 1-LUCRARI SUPLIMENTARE

Nr.
crt.

0
1

[ ron ]

Capitolul de lucrari
U. M.
Simbol
Denumire resursa
Observatii
Corectii
Liste anexe
SECTIUNE TEHNICA
1
2
CN04A1

82

Cantitatea

Pretul unitar
Valoare
a) materiale
b) manopera
c) utilaj
d) transport
Total(a+b+c+d)
SECTIUNE FINANCIARA
4
5

3
213,77000

MP

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT

MANUAL

CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE
L:10161

2

-0001:6104353

-VOPSEA VINAROM ALBA
82 MP

CI06E1

TA ADEZIVA PE BAZA DE ARACET

3

-0001:2401777

-FAIANTA ALBA
02 MP

CK17F

DECOR MONOC

PROFILURI DE MASE PLASTICE

CG36B

82

19,94000

MP

PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TR
AFIC CASNIC SI PIETONAL

25,08778
9,22300
0,19975
0,00000
34,51053

306,82
112,80
2,44
0,00
422,06

M.DR. 150X150X5,5 C. 1 S233

7,25000

LAMBRIURI LA PERETI EXEC.PE SANTIER PESTE 10MP DIN

4

953,79
531,47
0,00
0,00
1485,27

V.108-210 STAS 7359-80

12,23000

PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CALIT.1 FIXATE CU PAS

L:10141

4,46178
2,48620
0,00000
0,00000
6,94798

22,01735
7,01750
0,29750
0,00000
29,33235
29,40011
5,21300
0,00000
0,00000
34,61311

TOTAL A:

159,63
50,88
2,16
0,00
212,66
586,24
103,95
0,00
0,00
690,19
2.006,48
799,10
4,60
0,00
2.810,18

PROIECTANT
SC TEHNOSTAR SRL

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

Data listarii 15.09.2016

Pag. 1

Executant 2O16
Obiectiv 01
Obiect 10
Categorie 01
NCS 1

SC TEHNOSTAR SRL
PRIMARIA OR TG NEAMT
str Marasesti,24-Mandache Lili
Lucr rep curente
LUCRARI SUPLIMENTARE

Recapitulatie
Cheltuieli directe

Material

Manopera

Utilaj

Transport

M
2006.48

m
799.10

U
4.60

t
0.00

[ ron ]
TOTAL
T
2810.18

Alte cheltuieli directe
C.A.S.

15.800%

126.26

126.26

C.A.S.S.

5.200%

41.55

41.55

Aj.somaj

0.500%

4.00

4.00

Acc. munca, boli profes.

0.279%

2.23

2.23

C.C.I
Fond garantare

0.850%
0.250%

6.79
2.00

6.79
2.00

Mo
2006.48

TOTAL CHELT. DIRECTE
Cheltuieli indirecte
Profit

Io =
Po =

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

mo
981.92

Uo
4.60

to
0.00

8.000% x To
5.000% x (To+Io)

To
2993.00
239.44
161.62
3394.07

PROIECTANT
SC TEHNOSTAR SRL

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

Data

15.09.2016
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Formular F3
PROIECTANT: SC TEHNOSTAR SRL
OBIECTIV: 01-PRIMARIA OR TG NEAMT

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 11-str Marasesti,28B-Nastasa Iola
Categoria de lucrari: 01-Lucr rep curente
N.C.S.: 1-LUCRARI SUPLIMENTARE

Nr.
crt.

0
1

[ ron ]

Capitolul de lucrari
U. M.
Simbol
Denumire resursa
Observatii
Corectii
Liste anexe
SECTIUNE TEHNICA
1
2
CK17F

02

Cantitatea

3
6,25000

MP

LAMBRIURI LA PERETI EXEC.PE SANTIER PESTE 10MP DIN
PROFILURI DE MASE PLASTICE

2

CG01D1

82

60,00000

MP

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE
CIMENT M100-T 6CM GROSIME SLAB ARMATA
L:10174

-0066:CZ0209J1

Pretul unitar
Valoare
a) materiale
b) manopera
c) utilaj
d) transport
Total(a+b+c+d)
SECTIUNE FINANCIARA
4
5
22,01735
7,01750
0,29750
0,00000
29,33235
15,48209
3,91093
1,85788
0,00000
21,25090

137,61
43,86
1,86
0,00
183,33
928,93
234,66
111,47
0,00
1275,05

-PREPARARE MORTAR PT.TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30SI CENUSA

TERMOCEN.CENTRALIZ.FARA ADAOS DE VAR

$

1.066,53
278,52
113,33
0,00
1.458,38

TOTAL A:

PROIECTANT
SC TEHNOSTAR SRL

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

Data listarii 15.09.2016
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Executant 2O16
Obiectiv 01
Obiect 11
Categorie 01
NCS 1

SC TEHNOSTAR SRL
PRIMARIA OR TG NEAMT
str Marasesti,28B-Nastasa Iola
Lucr rep curente
LUCRARI SUPLIMENTARE

Recapitulatie
Cheltuieli directe

Material

Manopera

Utilaj

Transport

M
1066.53

m
278.52

U
113.33

t
0.00

[ ron ]
TOTAL
T
1458.38

Alte cheltuieli directe
C.A.S.

15.800%

44.01

44.01

C.A.S.S.

5.200%

14.48

14.48

Aj.somaj

0.500%

1.39

1.39

Acc. munca, boli profes.

0.279%

0.78

0.78

C.C.I
Fond garantare

0.850%
0.250%

2.37
0.70

2.37
0.70

Mo
1066.53

TOTAL CHELT. DIRECTE
Cheltuieli indirecte
Profit

Io =
Po =

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

mo
342.24

Uo
113.33

to
0.00

8.000% x To
5.000% x (To+Io)

To
1522.10
121.77
82.19
1726.06

PROIECTANT
SC TEHNOSTAR SRL

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

Data

15.09.2016
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