CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 16
Din 14 februarie 2017
Privind aprobarea valorii cotei aparținând UAT Ștei, cotă care intră în
calculul chiriei locuințelor pentru tineri destinate închirierii, situate în
blocurile de locuinţe ANL din orașul Ștei, județul Bihor.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Văzând raportul i expunerea de motive, înregistrat la nr. 631/2017
întocmit de dl. ec. o a Daniel , inspector în cadrul Serviciului Financiar
Contabil din Primăria oraşului Ştei, prin care, solicită aprobarea valorii
cotei apar inând UAT tei, respectiv cota de 0,01%, cotă care intră în
calculul chiriei locuin elor pentru tineri destinate închirierii, situate în
ora ul tei, jude ul Bihor.
Ţinând cont de prevederile art. 8, alin. (7)-(10) din Legea nr.152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi
completările ulterioare, de prevederile art. 15, alin. (23) i prevederile Anexei
nr. 16, II –Calculul chiriei aferente locuin elor pentru tineri, destinate
închirierii, lit.„b„, coloana 8 din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
În temeiul art. 36, alin 2, lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, nr. 17, şi alin. (6),
lit „e” şi ale art. art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă valoarea cotei apar inând UAT tei, cotă care intră
în calculul chiriei locuin elor pentru tineri destinate închirierii, situate în
blocurile de locuinţe ANL din ora ul tei, jude ul Bihor, respectiv cota de
0,01%.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Primarul oraşului Ştei, consilierul juridic al Consiliului Local
şi Serviciul Financiar Contabil din cadrul Primăriei oraşului Ştei.
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul Financiar Contabil ;
- Serviciul UAT;
- Consilierul juridic al Consiliului Local
- ANL Bucure ti;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MATEI CRISTINA MONICA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
Jrs. DALE VOICHIŢA MARIANA

