
 
 
                                         R  O  M  Â  N  I  A 
                                               J U D E Ţ U L  S Ă L A J 
                                          ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
                                                 CONSILIUL  LOCAL 
                        

 

 
HOTĂRÂREA NR. 88 

din  28.11.2012 
  privind aprobarea taxei de reabilitare termică pentru recuperarea unor sume avansate din 

bugetul local pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor blocurilor: P3, P5, 
P7, P9, P11, P13, P15 în cadrul Programului Local Multianual privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe din oraşul Şimleu Silvaniei, derulat în temeiul OUG 
nr.18/2009 

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

28 noiembrie 2012; 
 

 Având în vedere Expunerea de motive nr.12467/2012 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, 
Raportul de specialitate nr.12468/2012 al Secretarului oraşului şi Avizul Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico-socială,  buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 
 
 În baza prevederilor art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.13 lit.b, art.14 din OUG nr.18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art.I pct.14 alin.4-9 din OUG nr.63/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, HCL nr.47/2009 şi ale art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.c  din 
Legea nr.215/2001; 
 
 În temeiul art.45 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 
                                                                        HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1.Se aprobă taxa de reabilitare termică  pentru recuperarea sumei de 65134,72 lei  
avansată de către Oraşul Şimleu Silvaniei din bugetul local pentru asigurarea cotei de contribuţie 
proprie a proprietarilor blocurilor: P 3, P5, P7, P9, P11, P13, P15, situate în strada Partizanilor, 
prevăzute în Programul Local Multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe din oraşul Şimleu Silvaniei, derulat în temeiul OUG nr.18/2009, datorată de către proprietarii 
locuinţelor din blocurile de mai sus care nu şi-au achitat sau nu au achitat integral cota lor de 
contribuţie proprie, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre 
 
 Art.2.(1)Sumele avansate din bugetul local pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a 
proprietarilor, prevăzute în anexele la prezenta hotărâre, vor fi recuperate prin taxa de reabilitare 
termică în termen de 1 an. 
 



 
                    (2)Taxa pentru reabilitare termică se urmăreşte şi se execută în condiţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
           Art.3.Prin excepţie de la prevederile art.1, sumele avansate de Oraşul Şimleu Silvaniei din 
bugetul local pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a asociaţiei de proprietari, prevăzute la 
art.13 lit.c din OUG nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
sunt considerate cheltuieli de natură socială şi nu se recuperează de la următoarele categorii de 
proprietari, persoane fizice: 
      a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere; 
      b) persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către 
autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană 
singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie; 
      c) veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora; 
      d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană 
singură/membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie. 
 
           Art.4.Sumele destinate finanţării cheltuielilor menţionate la art.3  majorează cota de contribuţie 
care revine bugetului local, prevăzută la art.13 lit.b din OUG nr.18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în 
bugetul local. 
 
           Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei, Biroul administrative-gospodăresc şi Direcţia Economică. 
 
           Art.6.Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
           Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
             -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
  -Prefectul Judeţului  Sălaj; 
  -Direcţia Economică; 
                       -Serviciul urbanism; 
  -Proprietarii de locuinţe prevăzuţi în anexă; 
  -Dosar hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
          CRIŞAN TEODOR                                                          SECRETARUL ORAŞULUI,  
                        ELENA-MARIA MOCAN 

 
 
 


