ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 705 din 31 august
2009 privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei speciale pentru reabilitarea faţadelor
clădirilor monument istoric.
Analizând Raportul de specialitate nr. 144803 din data de 15.12.2009, întocmit de către Direcţia Economică,
prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.705
din 31 august 2009 privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei speciale pentru reabilitarea faţadelor
clădirilor monument istoric,
Având în vedere dispoziţiile următoarelor acte normative:
 Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
 Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor,
 art. 9 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la
Strassbourg la 15 octombrie 1985,
 Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor nr. 143345/11.12.2009,
 Având în vedere proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate,
 art. 36 alin. 2 lit.b şi 4 lit. a şi c şi art. 45 alin.2 lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş t e:
Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului local al
municipiului Oradea nr.705 din 31 august 2009.
Art.2. Regulamentul privind stabilirea contribuţiei persoanelor fizice şi juridice la reabilitarea faţadelor
clădirilor din perimetrul Ansamblului Urban – Centrul Istoric Oradea menţionat la art.1, se prezintă în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Instituţia
Arhitectului Şef.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Direcţia Economică,
 Instituţia Arhitectului Şef,
 Direcţia Juridică,
 Administraţia Imobiliară Oradea,
 Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional Cultural al judeţului Bihor.
 Fundaţia pentru Protejarea monumentelor Istorice din judeţul Bihor,
 Instituţia Prefectului Judeţului Bihor,
 Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro
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Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.
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