
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

Hotararea nr. 23 

       Din 26.02.2009 

 

- privind modificarea şi completarea HCL nr. 74/2008 privind modalitatea de calcul a nivelului 

chiriei pentru unităţile locative construite prin ANL la pct. 1 art. 1 in urma aplicării noilor prevederi 

ale Ordinului MEF 3471/decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor corporale aflate  in patrimoniul institutiilor publice 

    

 

             Avand in vedere referatul intocmit prin grija biroului buget-contabilitate , nr. 1253 din 

19.02.2009  

            Cu aplicarea Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.3471/2008 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice 

             In baza Legii 215/2001, legea administratiei publice locale, republicată 

       Vazand avizul favorabil al comisiilor de specialitate  

        Consiliul Local cu votul a 15 consilieri „pentru” şi 1 abtinere din 16 prezenti  

Hotarăşte: 

 

Art. 1 Se modifică şi completează HCL nr. 74/2008 privind modalitatea de calcul a nivelului chiriei 

pentru unităţile locative construite prin ANL după cum urmează: 

 

                  Pct.1/art.1 : ” valoarea de inlocuire” (revenire) pentru calculul chiriei sa fie valoarea de 

inventar a  locuintei, reevaluata contabil si amortizata la data calcularii chiriei (valoarea de 

amortizare). 

                    Pct.2/art.1 „durata de amortizare a bunului este cea in baza careia s-a reevaluat contabil 

valoarea de inventar conform Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr.3471/2008. 

 

     Art.2   Se aproba modelul fisei de calcul a chiriei pentru unitatile locative construite prin ANL , 

a caror titulari de contract au implinit varsta de 35 ani, ca urmare a modificarilor si completarilor 

H.C.L. nr.74/2008 prin art.1 din prezenta hotarare , conform anexei nr. 3 care va face parte 

integranta din contractul de inchiriere. 



 

 

        Art. 3 Cu ducerea la indeplinire se incredintează:  

                               Biroul de administrare a domeniului public si privat 

                               Compartimentul juridic 

 

         Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu: 

                                     

                            Institutia Prefectului Bihor 

                             Primarul municipiului Marghita 

                             Compartiment juridic 

                                   Biroul de administrare a domeniului public si privat 

                                                

 

 

Presedinte de sedinta 

                                                    Bălănean Cristian 

              

 

Contrasemneaza 

             Secretar 

                                                                                              Demeter Cornelia 

 

 


