
Locatarii din 8 locuinte ANL din Marsa vor fi evacuati
Reglementarea situatiei juridice a contractelor de inchiriere pentru cele 40 de locuinte din singurul bloc
ANL construit pentru tineri cu varsta pana la 35 de ani, situat in orasul Avrig (blocul T2 din localitatea
Marsa), a constituit obiectul uneia dintre hotararile adoptate de Consiliul Local Avrig, cu prilejul ultimei
sedinte ordinare.
  
  Astfel, dupa ce dosarele tuturor chiriasilor din respectivul imobil ANL au fost evaluate de membrii
comisiei sociale pentru analiza cererilor de locuinte destinate tinerilor spre a fi inchiriate, dar si pentru ca
perioada initiala de valabilitate a tuturor contractelor de inchiriere pentru aceste locuinte a expirat,
legislativul local avrigean a aprobat incheierea noilor contracte de inchiriere doar pentru 32 de locuinte.
Deoarece membrii comisiei de analiza au constatat existenta unor probleme sau inadvertente in ceea ce
priveste situatia unor locuinte (chiriasii nu locuiesc in acestea, locuiesc in alta localitate, detin o alta
locuinta in proprietate sau au restante mari la plata chiriei sau utilitatilor - apa- canal, energie electrica,
gaz metan, apa calda si incalzire) s-a propus, si Consiliul Local Avrig a aprobat ca, pentru un numar de 8
locuinte, sa nu fie incheiat un nou contract de inchiriere cu actualii locatari. 
  
  Daca perioada initiala pentru care s-a incheiat contractul de inchiriere pentru primii locatari din blocul
ANL Marsa a fost de cinci ani, alesii locali avrigeni au decis ca noile contracte sa fie valabile doar un an.
  
  Prin aceeasi hotarare, s-a aprobat intocmirea formalitatilor necesare in vederea evacuarii din locuinte a
persoanelor pentru care nu se vor incheia noi contracte de inchiriere.
  
  Hotararea Consiliului Local al orasului Avrig va fi dusa la indeplinire de Biroul lucrari publice,
administrare patrimoniu, fond locativ (structura ce administreaza, de cateva luni, si blocul ANL din
Marsa) si Compartimentul juridic din cadrul Primariei Avrig.
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