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Nr.107/31.03.2022 

HOTĂRÂRE 

Privind: aprobarea fmanţărli 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 

Consiliul Local al Municipiului Slatina, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 31.03.2022; 

Avănd în vedere: 
- referatul de aprobare al PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA nr.27778/24.03.2022 la 
proiectul de hotărâre; 
- raportul de specialitate al Serviciului Lucrări Publice nr.27787/24.03.2022; 
- prevederile O.U.G. nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 

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; 
- 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, 

HOTĂRĂSTE: 

Art.l. 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, 1n lipsa fondurilor aprobate anual cu 
această destinaţie 1n bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, şi 1n 
limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie 1n bugetul local, pentru un num'ăr de 8 blocuri 
de locuinţe a căror cote au fost stabilite prin HCL nr. 195/27.05.2021. 

Art.2. (1) Se aprobă lista cu blocurile 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 a 
blocurilor de locuinţe, sunt preluate la finanţare din bugetul local, 1n limita fondurilor aprobate 
anual cu această destinaţie 1n bugetul local, conform anexei nr.1 . 



(2) Fondurile necesare pentru finantarea 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, se vor asigura din surse de la bugetele locale, sursa C, 
capitolul 7007 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, subcapitolul 70070301 Dezvoltarea 
sistemului de locuinţe, titlul XII Active nefinanciare, 1n limita fondurilor aprobate anual cu această 

destinaţie. 
Ar1.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la Indeplinire de către Serviciul Lucrări Publice şi 

Direcţia Generală Economică. 

Ar1.4 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; 
- Mministratorului public; 
- Direcţiei Generale Economice; 
- Serviciului Lucr'ări Publice; 
- Serviciului Cheltuieli, financiar - contabilitate. 

Presedinte de sedinţă, Contrasemnează, 
ILIE Violeta Cristina Secretar general al municipiului Slatina 

Mih i - I6n IDITA 

Hotărârga a fost adoptată cu 21 voturi „PENTRU". 
21 - conSilieri prezenţi 
_ 0 - cobsilieri absenţi 
21 - consilieri în funcţie. 
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Anexa la HCL nr. 107 /31.03.2022 

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 finanţare din bugetul local 

Nr. 
crt. 

Adresa blocului de locuinţe 
Regim de 
inălţime 

Anul 
constru 

irii 

Aria 
constr. 
-mp- 

Indicatori valorici 

Nr 
apart. 

Total valoare 
ler 

Din care, C+M 
lei 

Surnă preluată la 
finantare aferentă 

' 
Contributiei de la 

' 
bugetul de stat 

60% 

0 i 2 3 4 5 6 7 8 

1. B-dul A. I. Cuza, bl. 2, sc. A,B,C,D S+P+4 1980 1162,78 73 2.505.559,85 2.206.594,22 1.323.956,54 

2. B-dul A. I. Cuza, bl. 3, sc. A,B,C,D S+P+4 1980 1110,57 71 2.454.251,54 2.160.755,57 1.296.453,35 

3. B-dul A. I. Cuza, bl. 4, sc. B,C,D,E S+P+6 1988 1288,72 81 2.945.823,71 2.578.348,02 1.547.008,80 

4. B-dul A. I. Cuza, bl. D12, sc. A,B S+P+4 1980 482,44 38 1.176.229,90 1.038.346,91 623.008,15 

5. Str. Primăverii, bl. FA2, sc.A,B,C S+P+4 1972 905,58 60 2.419.864,68 2.145.926,82 1.287.556,10 

6. B-dul A. I. Cuza, bl. UNION, sc. A S+P+M+7 1984 498,09 27 980.936,05 853.145,34 511.887,20 

7. B-dul A. I. Cuza, bl. V29, sc. A S+P+6 1993 398,01 24 1.064.277,22 933.448,18 560.068,90 

8. B-dul A. I. Cuza, bl. V30, sc. A S+P+6 1993 3-18,75 24 788.859,90 691.270,72 414.762,44 

6164,94 • 14.335.802,85 12.607.835,78 7.564.701,48 

i" 
' 

si-esedinte de sedintă 

Ilie Violeta Cristina 


