CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGL LAPUS

HOTARAREA \r. d/t

/20tS
privind insugirea valolilor de v6.nzare a locuinlelor pentru tineli, destinate inchjrjerii,
din orag TArgu Lipug, realizatc din fondr-ui ANL Bucuregti, pentlr.r anr-rl 201 B

Consiliul local al oraqului TArgu Llpq, intrur.rit in qedinla sa ordinard din data de 3 1 .01.2018;
ln baza proiectului de hotirAre iniliat de primarul oragului TArgu Ldpug - Mitru LE$E;
Analizand raporLuJ nr.993/2018 intocmiL de Compaltimentul administrarea domeniului pr.rblic
qi privat 9i Comparlirnentul financiar-cot-ttabil, privind neocsitatea insugirii valorilor de vAnzare a
locuir4elor pentru tineli, destinate inchirielii, din oraq TArgu Ldpuq, rcaltzate din fonduri ANL
B uc Lrreqt i. pentrLr aLttrl 2018:
AvAnd in vedere prevedcrile ar1.10, alin.(2), 1it. ,,d"'9i ,,d'" din Legea nr. 152l1998 privind
infiinlarea Agenliei Nalionale peutru Locuinle, r'epublicatd, cu modificdrile 6i completdrile ulterioare;
In baza prevederilor Ordinului Ministlului Dezvoltarii Regionale Administraliei Publice gi
Fondurilor Europene nr.3116/25.01 .20i7 privind stabilirea valorii de inlocnire pe metru pdtrat, pentru
an::J 2017 , in vederea vAnzdrii locuinlelor pentru tineri;
AvAnd in vedere prevederile art.19' din H.G.R. nr.25112016 privind modificarea gi
completarea Normelor metodologice pentlr.L punerex in aplicale a prevedelilor Legii nr.15211998
privind infiinlarea Agenliei Nalionale pentru Locuinle, aprobaLe prin HG 96212001,;
Lufurd in considerare prevederile art,14 alin.(4) 9i (5) din anexa ia Ordinul nr'.347112008
pentru aprobarea Normelor metodologice plivind leevaluarea qi amortizalea activelor fixe corporale
aflate in patrimoniul institulii1or publice;
AvAnd in vedere avizul secretalului oragului qi al comisiilor de specialitate;
in conformitate cu prevederile Legii nr. 52l2O03,privind tlansparenla decizionali in
administra!ia publicd;
In temeiul prevederilor alt.36 alin.(2), lit."c", art.45 din Legea nr.215/2001 a administraliei
publice locale, r'epubiioati, cu modificdlile qi completdrrle ulterioare,
i.

HOTARA$TE:
44.& - Se insugesc valorile

de vAnzale a locr:intelol pentm tineli, destinate inchirierii, din
orag TArgu L[puq, realizate din fonduri ANL Bucureqti, pentru anul 2018, conform Anexe]or 1, 2 si 3
),a prezenla.
Art.2. - Se impr-rternicegte Primalul oraqului TArgr-L LApu$, pentru a semna in fala notarului
pr.rblic contractele de vAnzare cump[rare a locuinlelor realizate din fondur:i ANL Bucur.eqti
Art.3, - Cu ducerea 1a indeplinire a prezentei se incredinleazd Compartimentul administrarea
domeniului publio qi privat, Biloul venituri, financiar - contabil qi Compartimentul juridic.
Art,4, - Prezerrta sc corrrunicd:
- Biroului administraliei publice loca1e;
- Comparlimentului Adlninistlarea Domeniului Public Ai Privat;
- BiroirlLri veniruli. fi nl rrc ia r-corrLa bil:
- Companimenrului.iuridic:

-

Primaruluiolagului'IArguLdpuq;
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