ROMANIA
JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL ROVINARI

HOTARA.RE
privind completarea Hotararii Consiliului Local Rovinari
nr.34/27.04.2009

CONSILIUL LOCAL AL

ORA~ULUI

ROVINARI, JUDETUL GORJ

A VAND IN VEDERE:
Y Raportul de specialitate nr.11974 din 18.05.2009 intocmit de domnul
Y

Y
Y
Y

Dumitru Petru-loan;
Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa Prioritara 1 
"Sprijinirea dezuoltiirii durabile a oraselor - poli urban! de cresiere",
domeniul major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare
urbana, subdomeniul Centre Urbane;
Proiectul de hotarare initiat de catre Primar - JI. Dorin Filip;
Expunerea de motive la proiectul de hotarare:
Prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locale
republicata:
HOTARA~TE:

Art.L Aproba completarea Hotararii
nI.34/27.04.2009 astfel:

Consiliului Local Rovinari

"Art.3. Se aproba realizarea proiectului Exiinderea sisiemului de suprareghere
video digitala a orasului Rotnnari, care este un proiect individual din Planul Integrat de
Dezvoltare Urbana, pentru care s-a solicitat finantare nerambursabila, precum ;;i
asigurarea resurselor materiale, umane, financiare necesare implernentarii acestuia.
Art.d. Se aproba realizarea proiectului /vmenaiare parcdri si irotuare, Strada
Florilor si Strada Prieieniei, care este un proiect individual din Planul Integrat de
Dezvoltare Urbana, pentru care s-a solicitat finantare nerambursabila, precum si
asigurarea resurselor materiale, umane, financiare necesare implernentarii acestuia.
Art.5. Se aproba realizarea proiectului Amenajare zona centrala pietonala orasu!
Rotnnari, care este un proiect individual din Planul Integrat de Dezvoltare Urbana,
pentru care s-a solicitat finantare nerambursabila, precum si asigurarea resurselor
materiale, umane, financiare necesare implementarii acestuia.
Art.6. Se aproba asigurarea resurselor materiale, umane, financiare necesare
implementarii Planului lntegrnt de Dezuoliare Urbana a Orasului Rotnnari."

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
Primarul orasului Rovinari, Viceprimarul orasului Rovinari, Administratorul
Public - Jr. Podaru Constantin, Birou Achizitii Publice Finantari Externe.
Aeeasta hotarare a fost aprobata si
adoptata in sedinta extraordinara din
data de 18.05.2009, convocate de mdata,
eu un numar de 12 voturi pentru.

NR.75

Prescdinte de ~edihta,
Cons. Fratilescu
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VIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar oras Rovinari
Jr. Neamtu Florin .
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ROMANIA
JUDETUL GORJ
ORASUL ROVINARI
CONSILIUL LOCAL ROVINARI

HOTARARE
privind trecerea locuintelor pentru tineri din proprietatea publica a Consiliului
Local al orasului Rovinari in proprietatea publica a statului si pentru reglementarea
juridica a terenurilor aferente
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
Avand in vedere:

-

- Cererea Guvernului nL20/7480/D.N.A. din data de 06.05.2009
-Proiectul de hotarare initiat de catre primar - jr.Filip Dorin;
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare;
-Raportul Comisiei Juridice;
-Prevederile Legii nL152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;
-Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
-Prevederile aUG nr.21512008 privind unele masuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare
a constructiei de locuinte la nivellocal;
-Prevederile Legii nr.67/2009 pentru aprobarea aUG nr.2l5/2008;
-In temei ul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala - republicata;

HOTARASTE:

Art.I. Constructiile de locuinte aferente imobilelor identificate conform anexei
nr.l la prezentul proiect de hotarare tree din proprietatea publica a Consiliului Local
Rovinari in proprietatea publica a statului, in vederea trecerii acestora in proprietatea
privata a statului conform prevederilor legii organice.
Art.2 Constructiile de locuinte prevazute la art. I, dupa trecea lor in proprietatea
privata a statului, raman in administrarea Consiliului local al orasului Rovinari, in
vederea vanzarii locuintelor catre cei in drept, la cererea acestora, in conditiile legii.
Art.3 Locuintele prevazute la art.2 pentru care nu sunt inregistrate solicitari de
cumparare de locuinte in conditiile legii, din partea titularilor contractelor de inchiriere
sau cele vacante se administreaza in continuare ca locuinte pentru tineri, destinate
inchirierii.

ArtA Terenurile aferente constructiilor de locuinte prevazute la art.l, identificate
conform anexei nr.2 la prezentul proiect de hotarare, tree din proprietatea publica a
Consiliului Local al orasului Rovinari in proprietatea privata a Consiliului Local al
orasului Rovinari.
Art.5 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari,
Administratorul Public, jr.Podaru Constantin viceprimarul orasului Rovinari, ing.Chivu
Laurentiu si CompJuridic din cadrul Primariei oras Rovinari.

Nr.

-

v.

_
Aeeasta hotarare a fost aprobata si adoptata
in sedinta eonvoeata de indata din data de
18.05.2009, eu un numar de 12 voturi
pentru.

VIZAT PT. LEGALITATE
SECRETAR
JR.NEAMTU FLORIN
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Datele de identificare a constructiilor de locuinte care se transmit din proprietatea
publica a Consiliului Local Rovinari in proprietatea publica a statului

I
I

Denumirea constructiei,
adresa imobilului

Nr.
crt.

-

Persoana juridica de I Persoana juridica
la care se transmite I
la care se
constructie
trans mite
constructia
Consiliul Local al
Statui Roman
orasului Rovinari
-

Bloc de locuinte, str.22
Decembrie 1989 I, bI.P18
(sc.l+2+3)
Nr.cadastral: 453

1

I Caracteristicile tehnice
ale constructiilor
I

-.

I

Aria desfasurata
construita
1
Adc= 3361,3 mCheltuieli efectuate,
inregistrate in
contabilitate (valoare de
inventar)=
3 .049.029,39 lei
I

I

Bloc de locuinte, str.22
Decembrie 1989 III,
bI.P20
Nr.cadastral: 453

2

-

I

I

-

Statui Roman

Consiliul Local al
orasului Rovinari

Aria desfasurata
construita
A dc=1419,3 m 2
Cheltuieli efectuate,
inregistrate in
contabilitate (valoare de
inventar)=
1.447.371,56 lei
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VIZAT PT. LE(;ALITATE
SECRETAR
JR.NEAMTU FLORIN
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ANEXA NR.2 LA HCL NR.! I,
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DATELE DE IDENTIFICARE A TERENURILOR CARE
SE TRANSMIT DIN PROPRIETATEA PUBLICA IN PROPRIETATEA
PRIVATA A CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI ROVINARI

Nr.crt.

Adresa terenului

Nr.cadastral

1

Rovinari, str.22 Decembrie
1989 I, bloc P18

453

Rovinari, str.22 Decembrie
1989 III, bloc P20

453

~2 I
I

I

I

Caracteristicile tehnice aiel
terenului
Suprafata = 710 mp,
conform planurilor
urbanistice aprobate
Suprafata = 292 mp,
conform planurilor
urbanistice aprobate
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VIZAT PT. LEGALITATE
SECRETAR.
JR.NEAMTU FLqRIN

