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  HOTĂRÂREA NR.86 
 din 21.12.2011 

privind aprobarea Programului multianual pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale  a 
clădirilor  din oraşul Şimleu Silvaniei conform Legii nr.153/2011 

 
Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 

21 decembrie 2011;  
Având în vedere Expunerea de motive nr.13158/2011 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei,  

Raportul de specialitate nr.13159/2011 al Serviciului Urbanism şi Avizul Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului, conservarea monumentelor şi arhitectură a Consiliului Local; 

În baza prevederilor art.5 alin.3 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii 
arhitectural-ambientale a clădirilor şi ale art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul  art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice  locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.Se aprobă Programul multianual pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a 
clădirilor din oraşul Şimleu Silvaniei conform Legii nr.153/2011, prin reabilitarea structural-
arhitecturală a anvelopei acestora, prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
 Art.2.Se aprobă  lista de inventariere a clădirilor şi deţinătorii acestora care au sistemul de 
închidere perimetrală degradat şi care necesită lucrări de intervenţie pentru reabilitarea structural-
arhitecturală a anvelopei clădirilor, conform Legii nr.153/2011, prevăzută în anexa  nr.2 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.3.Se aprobă zonele de acţiune prioritară în condiţiile respectării Legii nr.153/2011, 
prevăzute în anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 
 Art.4.Programul multianual pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din 
oraşul Şimleu Silvaniei, prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, se va reactualiza 
ori de câte ori este necesar  conform dispoziţiilor art.5 alin.3 din Legea nr.153/2011. 
            Art.5.Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei, Serviciul urbanism şi Biroul cadastru imobiliar-edilitar. 

Art.7.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.8.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei 
 - Prefectul Judeţului Sălaj  
 - Serviciul urbanism 
 - Biroul cadastru imobiliar-edilitar 
            - Direcţia Economică 
 - Dosar hotărâri. 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
          LAZAR IOAN-RADU                                                            SECRETARUL ORAŞULUI,  
                      ELENA-MARIA MOCAN   


