
Republicată Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 132/11.07.2019

JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL SALONTA

H O T Ă     R Â R E
Privind aprobarea asigurării din bugetul local a finanțării unor categorii de cheltuieli, care

nu se finanțează de la bugetul de stat  prin Programul privind construirea de locuințe sociale
și de necesitate derulate conform Legii nr. 114/1996 pentru obiectivul de investiție 

„ Amenajare de locuinţe sociale (de necesitate), prin transformarea clădirii C1 – dormitor,
Salonta, str. Şarcadului, nr. 1” 

Consiliul Local al Municipiului Salonta
 Având în vedere:

 Expunerea  de  motive  nr.  4067/28.06.2019  a  Primarului  Municipiului  Salonta,  d-l
Török László;

 Referatul  de  specialitate  nr.  4067/28.06.2019  întocmit  de  Serviciul  Dezvoltare
Urbană;

 HG nr.  1275  /2000  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  punerea  în
aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996;

 Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare;
 Programul privind construirea de locuințe sociale și de necesitate derulate conform

Legii nr. 114/1996;
 Adresa  nr.  525/31.01.2019  ,  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei

Publice;
 HCLMS nr. 119/01.07.2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și

a destinației de locuințe sociale a obiectivului de  investiţie “Amenajare de locuinţe
sociale  (de  necesitate),  prin  transformarea  clădirii  C1  –  dormitor,  Salonta,  str.
Şarcadului, nr. 1” - etapa actualizare D.A.L.I.

     În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit.d), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a) punctul 17, art.
45 alin.  (2)  și  ale art.115 alin.(1) lit.b)  din Legea 215/2001 privind  administrația locală
republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E

     Art. 1.  (1) Aprobarea asigurării din bugetul local a finanțării unor categorii de cheltuieli,
care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin Programul privind construirea de locuințe
sociale și de necesitate derulate conform Legii nr. 114/1996
 pentru  obiectivul  de  investiție  „  Amenajare  de  locuinţe  sociale  (de  necesitate),  prin
transformarea clădirii  C1 – dormitor,  Salonta,  str.  Şarcadului,  nr.  1”,  conform Anexei la
prezenta:

    (2) Valoarea  totală  estimată  a  investiției  „  Amenajare  de  locuinţe  sociale  (de
necesitate),  prin  transformarea  clădirii  C1  –  dormitor,  Salonta,  str.  Şarcadului,  nr.  1”
conform Devizului general este de  4.047.313,00 lei inclusiv T.V.A. din care:

• suma de  2.957.761,00 lei va fi asigurată de la Bugetul de Stat;
• suma de 1.089.552,00 lei va fi asigurată din Bugetul local.

 Art.  2. Cu  ducerea  la  îndeplinire  se  încredinţează:  Serviciul  Dezvoltare  Urbană,
Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  și Serviciul Economic.
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  Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică la: 
– Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
– Primarul Municipiului Salonta
– Viceprimarul Municipiului Salonta
– Serviciul de Dezvoltare Urbană
– Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
– Serviciul Economic

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 Contrasemnează
        Kiss Ernő                                                                          SECRETAR
                                                                                                    Ivanciuc Patricia Edith

SALONTA, 01 IULIE 2019
Nr. 120

Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel:

Din 17 consilieri în funcţie,      11    consilieri prezenţi,    11      pentru, ---- împotrivă, ---- abțineri
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