
 
  
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului chiriilor  

pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe  

destinate specialiștilor din domeniul sănătății 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.02.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 3188 din 15.02.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Botoșani privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de Agenția 

Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătății, 

având în vedere:  

- Adresa Direcției Buget Finanțe nr. 2384 din 03.02.2022 privind calculul chiriei, 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală și al 

Direcției Buget Finanțe nr. 3191 din 15.02.2022, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) și alin. (4) - (12) din Legea nr. 152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare și 

art. 15 alin. (23) - (242) din Hotărârea Guvernului 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 şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. 

a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă cuantumul chiriei pentru opt locuințe realizate prin Agenția Națională 

pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătății, situate în Municipiul Botoșani, str. 

Ștefan cel Mare nr. 39, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Hotărârea Consiliului Județean nr. 240 din 25.11.2021 își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

                 PREŞEDINTE,                                                         CONTRASEMNEAZĂ: 

    DOINA-ELENA FEDEROVICI                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                  Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 
Botoşani, 

Nr. 36 din 28.02.2022 



 
 

                                                                                           Anexa 

                                                                                      la Hotărârea nr. 36 din 28.02.2022 

 

 

 

 

 

 

LISTA 

privind cuantumul chiriei pentru locuințele închiriate 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

apartament 

Etaj Cuantum chirie (lei/lună) 

1 4 parter 355,30 lei 

2 6 etaj 1 439,58 lei 

3 9 etaj 1 355,30 lei 

4 10 etaj 1 380,19 lei 

5 14 etaj 2 319,77 lei 

6 15 etaj 2 342,17 lei 

7 8 etaj 1 137,95 lei 

8 5 parter 440,22 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE,  CONTRASEMNEAZĂ: 

 Doina-Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

   Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 


