
R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

JUDEŢUL TIMIŞ                                                     

ORAŞUL DETA 

CONSILIUL LOCAL                                                                                    

                                                                  H O T Ă R Â R E A 

 

     privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru utilitățile aferente obiectivului  

     de investiții  ”Construire locuințe  sociale în  regim de înălțime P+3E+șarpantă” - faza SF              

     în orașul Deta, județul Timiș. 

 

 

              Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

   Având în vedere referatul nr. 2.784/2020 al Serviciului Urbanism, administrarea 

patrimoniului al Primăriei oraşului Deta, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru utilitățile aferente obiectivului de investiții ”Construire locuințe  sociale în  regim de 

înălțime P+3E+șarpantă”, referatul de aprobare al Primarului oraşului Deta, precum şi avizele 

Comisiei Urbanism şi Comisiei Economice ; 

    În conformitate cu art. 129, alin. (2) litera “b”, alin. (4), litera „d” din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, art. 26, alin. 21 din H.G. nr. 1.275/2000 privind Normele metodologice de 

punere în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 și Legea 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;  

               În temeiul art. 139 și art. 196 alin.(1), litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ  

        

HOTĂRĂŞTE : 

 

            Art.1. Se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru utilitățile aferente obiectivului de 

investiții ”Construire locuințe sociale în  regim de înălțime P+3E+șarpantă” - faza SF în orașul Deta, 

județul Timiș, aprobați prin Hotărârea nr. 132/01.10.2019 a Consiliului local al orașului Deta, pentru 

finanțarea din bugetul local, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

            Art.2. Prezenta hotărâre se comunică : 

            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ; 

            - Primarului Oraşului Deta; 

                        - Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta ; 

                        - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, taxe şi impozite al Primăriei oraşului Deta;  

                        - Serviciului Urbanism,  administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta. 

 

 

. 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

  Consilier CORNELIA BARBULOV.                                            Contrasemnează, 

                                                                                                              SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                        CORALIA SCULEAN 

  

 

 

 

 

Nr.   60   din   31   martie  2020.                                                   



 


