CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGU LAPU$
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pivind insu$irea valorilor

de venzare a locuinlelor pentru tineri, din ora5
Targu Lepu$. realizate din fonduri ANL Bucure$ti, pentru anul 2018

Consiliul local al ora;ului Targu Lepu$. intrunir in $edinla sa din data de 27.09.2018
In baza proiectului de hottuere
liat de prinarul oraiului Tergu Ldpuf - Mirru LE$E;
Analizand raportul M.11.176/26.09.2018 intocmit de Compartimentul administrarea
domeniului public qi privat $i Compafiimentul flnanciar-contabil. privind necesitatea insuiirii
valorilor de vdnzare a locuinlelor pentru tineri, destilate inchirierii, din orag Targu Ldpug, realizate
din fonduri ANL Bucure$ti, pentru anul 2018i
Avand in vedere prevedeile an.10. alin (l). ljr...dr"9i ..d? din Legea nr.l5211998 privind
infiinlarea Agenliei Nalionale pentru Locuinle. republicard, cu modificir.ile $i completarile
ulterioarc:
Conlbm prevederilor art.l9' din H.G.R. nr.96212001 privind aprobarea NormeLor
metodoiogice pentru punerea in aplicare a plevederilor Legii nr.152/1998 privind infiinlarea
Agenfiei Nalionale penhu Locuin!e, cu modificddle $i complettuile ulterioare;
in baza prevederilor Ordinului Ministrului Dezvolrdrii Regionaie Administratici publice qi
Fondurilor Euopene nr.5396/3i.07.2018 privind stabilirea valorii de iniocuire pe metru pdrrat.
pentru anul 2018. in vederea vanzarii locuinlelor pentru tineri;
Avdnd in vedere prevederile afi.14 alin.(4)
(5) din Ordinul nr.3471/2008 pentru
aprobarea Nomelor melodologice privind reevaluarea gi amoftizarea activelor fixe corporale aflate
in patrimoniul instituliilor pnblice:
Avdnd in vedere avizul secretarului orafului gi al comisiilor de specialitate:
in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenla decizionald in
administralia publicS. cu.modifi carile ulte oare;
in temeiul prevede lor art.36 alin.(2) ]ir."c". alin.(6) lit."a" pcr. l 7 si arr.45 din Legea
m.215/2001 a administraliei publice locale. republica6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
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HOTARASTE:
Art,L - Se insu$esc valorile de vAnzare a locuinlelor pentru tineri destinate inchirierii. din
oral Tergu LApu$, realizate din fonduri ANL Bucureiti. pentru anul 2018, confonn Anexelor l, 2 si
3 la prezenta.

- Se imputemicegte Primarul oragului Tirgu Ldpug- pentru a semna in fata notarului
public coniractele de vanzare cumparare a locuinfelor realizate din fondu ANL Bucure$ti.
A4g - Cu ducerea la indepiinire a prezentei se incredinleue Compartimentil
administrarea domeniului public ti p vat, Biroul venituri, financiar - contabil si Compartimentul
juridic.
Art,4. - Prezenta se comunicd:
- Biroului administraliei publice locale;
- Compafiimentului Administrarea DomeniulLri Public qi privat;
- Bilouluivenituri,financiar-contabil;
- Compartimentului j uridic:
- Primarului ora$ului Targu LApriS;
A.N.L. Bucure$ti;
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