CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGU LAPU$

HorAnAnrln,..55

rzors

pentru modificarea Anexei nr. 3 la HCL nr.l J,t20l8 privind insu$irea valot.ilor de vanzarc a
locuinlelor pentt! tineri. destinate inchirierii. din ora5 Tdrgu Ldput. realizate din fondu ANL

Bucurelti. pentr.u anul 2018

Consiliul locai

al

oraqului Targu Lnput. intrunit

ill

ledinfa sa ordinari din data

de

26.06.2018;
in baza proiectului de hodrere iniliar de primarul om$ului Targu Lapu$ Mitru LEgE;
baza raportului Dr.7952126.06.2018 intocnit de Companimentul adminisrrarea
domeniului public ai privat gi compa.'timenrul tinanciar-contabil, privind necesitatea insugirii
valorilor de vanzare a locuinlelor pentru tined- desrinate i'chirierii. di'oraq lirgu [.dpur. realizate
din fbnduriANL Bucure$ti. pentru anul20l8;
Avand in vedere prevederile arr.l0, alin.(2). lil. .,dr"si .,d2" din Legea nr. 152/199g privind

In

inliinlarca Agenliei Nationale pentru Locuinte. republicati. cu modificirile
ultenoare;

5i

compietir.ile

In baza prevederilor Ordinului MinistrLrlui Dezvoltarii Regionale Administraiiei publice si
Fonduflor Europene nt. 37'76125.07 .2017 . privind stabilirea valor ii de iilocuirc pe metru pdtral- in
vederea \anzirii locuiltlelorpenlru lilrcai:
AvAnd in vedere prevederile, art.l9r, din IJ.G.R. nr.25jl2016 pr.ivind modificarea si
completarea Normelor metodologice pentru punerca in aplicar.e a prcvederilor Legii nr. 152/199g
privind infiinlarea Agenliei Nalionale pentru Locuinie. aprobare prin HG 96212001:
Avand in vedere prevederile aft. l4 a1in.(4) din anexa Ia Ordinul nr. 3471 din 25 noiembrie
2008 pentru aprobarea Nomelor metodoloLrice prilind reevaluarea ti amortizarea activelor lixe
corpomle aflate in patimoniul instituliiior pubiice;
Avend in vedere avizul secretarului ora5ului si ai cornisiilor de specialitare:
In confornitate cu prevededle Legii tu. 5212003. privind transparenja decizionala in
administmlia publicd;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2). lit.'.c".a.45dinLegeanr_2I5/200iaadministrariei
publice iocale, republicatd, cu modilicfrilc 9i complctArile Lrltefioare:

HOTARA$TIi:

ArtI

Anexa nr. J la H.C.L. nr I l/2018 priviDd insugirea valorilor de vdnzare a locuinlelor
pentru tineri. destinate inchirierii. d;n om$ Tefgu Lapu$. realjzate din fbnduri ANL Bucure$ti.
pentru anul 2018, se modificA si se inlocuie\ite cll Anexa care f'ace pa.te integraDt5 din prezenta
hotdr,re.
- Se imputemice'te Primarul oragului Tirgu Lepur. pentru a semna in faF notarului
public contractele de vanzare cumpArare a locuinlelor realizate din fonduri ANL Bucure;ti.
Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleazd Compartirneniul
4I!_1.
administrarea domeniului public ;i p'i'at. Biroul
financiar coDtabil 5i comparrinentul
'enituri.
.juridic.
Art.:l, - Prezelta s(- comunicd:
Biroului administraliei publice locale:
Compartimenlului - Administrarca Domenir.rlui public qi privat:
Biroului venituri. financiar-contabil:
Compaft inlentului juddicl
Prirnar Lrlui olalulLri Tilgrr
A.N.L. Bucuregti:
Instituliei Prefectul

Artl

-

-

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

w

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR OR{S,
jr. Neculina CHIRA
, ,,A
I

'a/'tb

^*

