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HOTĂRÂRE
Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.107/31.03.2022
referitoare la aprobarea finantării din bugetul local al Municipiului Slatina a cheltuielilor
aferente lucrărilor de intervenţie, corespunzătoare cotei de contribuţie prevăzute la art. 13 alin.(1)
din OUG nr.18/2009 cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al Municipiului Slatina, 1ntrunit In şedinţa extraordinară de 1ndată din data de
13.05.2022;
Având in vedere:
- referatul de aprobare al PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA nr. 60489/12.05.2022 la
proiectul de hotărâre;
- raportul de specialitate al Serviciului Lucrări Publice nr. 60493/12.05.2022;
- prevederile O.U.G. nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,
cu modificările şi completările ulterioare;
- HCL nr. 107/31.03.2022 privind aprobarea finanţărn din bugetul local al Municipiului Slatina a
cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie, corespunzătoare cotei de contribuţie prevăzute la art. 13
alin.(1) lit.a) din OUG nr.18/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
- HCL nr. 195/27.05.2021 privind stabilirea cotelor de contribuţie ale unităţii administrativ
teritoriale şi ale proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, din valoarea lucrărilor de investiţii solicitate
la finanţare de la bugetul de stat prin Programul multianual naţional privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe derulat conform O.U.G. nr.18/2009;
- Ordinul nr.2154/2020 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare 1n perioada 2020-2022;
- Ordinul nr. 664/05.05.2020 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare 1n perioada 2021-2023;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Contractul de finantare nr. 54082/02.05.2022 1ncheiat de U.A.T-Municipiul Slatina cu Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice i Administraţiei pentru Programul naţional multianual privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe derulat conform O.U.G nr. 18/2009;
- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate, buget-finanţe, amenajarea teritoriului şi urbanism,
comisia juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;
in temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b şi alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.e, precum şi ale
art.196 alin.(1) lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,
in temeiul art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind „Normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative„ prevederilor art. 139 alin. (1) i alin. (3) lit.e) i lit .g coroborat cu
art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE:
Art. I. Se modifică art. 1 din HCL nr. 107/31.03.2022 şi va avea următorul cuprins:
Art. 1. „ Se aprobă finanţarea din bugetul local al Municipiului Slatina a cheltuielilor aferente
lucrărilor de intervenţie, corespunzătoare cotei de contribuţie prevăzute la art. 13 alin.(1) lit.a) din
O.U.G. nr.18/2009 cu modificările şi completările ulterioare, In lipsa fondurilor aprobate anual cu
această destinaţie 1n bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, şi in limita
fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local, pentru un număr de 2 blocuri de
locuinţe a căror cote au fost stabilite prin HCL nr. 195/27.05.2021„.

Art. IL Se modifică art.2 alin. 1 din HCL nr. 107/31.03.2022, In privinţa anexei nr. 1 la HCL nr.
107/ 31.03.2022, care va avea cuprinsul conform anexei nr. 1, la prezenta hotărâre.
Art. IIL Celelalte prevederi ale HCL nr. 107/31.03.2022 rămân neschimbate.
Art. IV. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la Indeplinire de către Serviciul Lucrări Publice
şi Direcţia Generală Economică.
Art. V. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei
Municipiului Slatina şi se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
Primarului Municipiului Slatina;
- Administratorului public;
Direcţiei Generale Economice;
- Serviciului Lucrări Publice;
Serviciului Cheltuieli, financiar-contabilitate;

Preşedinte
BRĂTOI E

Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDI A

Hotărărea a fost adoptată cu 16 voturi „PENTRU".
16 - consilieri prezenţi
5 - consilieri absenţi
21 - consilieri în funcţie.
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Anexa nr.1la 11CL nr.160/13.05.2022

LISTA
blocurilor de locuinţe a căror cote de contribuţie de la bugetul de stat, in cuantum de 60%,
din valoarea lucrărilor de investiţii pentru creşterea performanţei energetice, sunt preluate la fmanţare din bugetul local

lndicatori valorici

Nr.
crt.

Adresa blocului de locuinte

o
1. B-dul A. I. Cuza, bl. V29, sc. A
2. B-dul A. I. Cuza, bl. V30, sc. A

Anul
Regim de
constru
inăltirne
irii

ikria
constr.

4

Nr:
apart.

Total valoare
lei

6

Sumă preluată la
finantare afercntă
Din care, C+N1
Gmtributici de la
lei
bugetul de stat
601)/0

7

8

2

3

S+P+6

1993

398.01

24

1,064,277.22

933,448.18

560,068.90

S+P+6

1993

318.75

24

788,859.90

691,270.72

414,762.44

1,853,137.12

1,624,718.90

974,831.34
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716.76
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