
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR.118/2020
Privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 43.248,70 lei reprezentând diferenţa
cotei părţi suportate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei necesară

finalizării lucrărilor de reabilitare termică a blocului nr.20, strada Păcii din municipiul Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.137/2020 şi Referatul de aprobare

nr.137/18.06.2020 întocmit de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob- Ridzi,
prin care se propune aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 43.248,70 lei
reprezentând diferenţa cotei părţi suportate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei necesară finalizării lucrărilor de reabilitare termică a blocului nr.20, strada
Păcii din municipiul Petroşani;

Văzând raportul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat
nr.8049/18.06.2020, raportul Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, Administraţie
Publică Locală nr.8153/18.06.2020, precum şi avizul comisiei juridice nr.455/2020, avizul
comisiei pentru buget nr.461/2020, avizul comisiei pentru servicii publice nr.467/2020,
avizul comisiei pentru urbanism nr.473/2020;

În conformitate cu prevederile art.18 din O.U.G. Nr.18/2009 privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările ulterioare, ale art.5, alin.3,
art.20, alin.1, lit.”i”, din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările
ulterioare, precum şi ale art.3, alin.2, art.42, alin.4, art.80 din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin. 1, alin.2, lit.,,b”, alin.4, lit.,,a”, alin.7, lit.,,k”, art.
139, alin. 3, lit.,,a” , art.196, alin.1, lit.,,a” din O.U.G. Nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 43.248,70 lei reprezentând

diferenţa cotei părţi suportate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
necesară finalizării lucrărilor de reabilitare termică a blocului nr.20, strada Păcii din
municipiul Petroşani.

Art.2. Suma prevăzută la art.1 se va achita din cap. 70.02 ,,Locuinţe, servicii şi
dezvoltare publică”.

Art. 3. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi
conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările
ulterioare.

Art.4.Prezenta Hotărâre se comunică Primarului Municipiului Petroșani, Direcției
Administrarea Domeniului Public şi Privat și se transmite Instituției Prefectului – județul
Hunedoara.

Petroşani, 25.06.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LAUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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