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                                                             HOT RÂREA NR. 9                                                         
                                                                         din 26.01.2017                                                 

privind aprobarea  vânz rii locuinței situate în  oraşul Şimleu Silvaniei, str. Partizanilor, bloc 1, et.1, 
ap. 2, în temeiul Decretului-lege nr. 61/1990 și al Legii nr. 85/1992 

 
 

 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul S laj, întrunit în şedinţ  public  în data de  26 
ianuarie 2017; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 995/2017 a Primarului oraşului imleu Silvaniei, Raportul 
de specialitate nr. 996/2017 al Serviciului urbanism, Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economic  şi social , buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultur  şi Avizul Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucr rilor publice, protecţia 
mediului, conservarea monumentelor şi arhitectur  ale Consiliului Local; 
 În baza prevederilor Legii nr. 114/1996 a locuin ei, republicat , cu modific rile i complet rile 
ulterioare, Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului c tre 
populaţie, cu modific rile i complet rile ulterioare, Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu 
alt  destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unit ţilor economice sau bugetare de stat, 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare şi ale art. 36 alin. 2  lit. c, alin. 5 lit. b  din Legea 
nr.215/2001; 
 În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare,  
 
                                                                            HOT R ŞTE: 
 
  Art.1. Se aprob  vânzarea cu plata în rate a locuin ei – apartament situat în Şimleu Silvaniei, strada 
Partizanilor, bloc 1, et. 1, ap. 2, cu suprafa a util  de 37,33 mp, compus din: 2 camere, buc t rie, c mar , 
baie i hol, înscris în CFE nr. 50187-C1 (provenit  din conversia CF nr. 3936 colectiv ) nr. top 1010/b/2/1/IV, 
în favoarea doamnei Mac Elena, în calitate de titular al Contractului de închiriere nr. 2/12.03.2012, modificat 
prin Actul adi ional nr. 1/03.02.2015. 
  Art.2. Se aprob  preţul  de vânzare a imobilului men ionat la art. 1 în suma de  31.000 lei, conform 
Raportului de evaluare însu it de Consiliul Local, prev zut în anexa care face parte integrant  din prezenta 
hot râre.  
 Art.3. Dup  achitarea integral  a pre ului de vânzare a locuin ei prev zute la art. 1, cump r torul  
este obligat s  achite la bugetul local toate cheltuielile efectuate de vânz tor cu privire la imobilul care face 
obiectul vânz rii şi va suporta toate taxele aferente autentific rii contractului de vânzare-cump rare şi 
întabul rii dreptului de proprietate în cartea funciar . 
 Art.4. Se împuternice te Primarul ora ului imleu Silvaniei, dl. SEPTIMIU-C T LIN URCA , s  
încheie i s  semneze contractul de vânzare-cump rare având ca obiect  imobilul prev zut la art. 1, în 
condi iile prezentei hot râri. 
 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredinţeaz  Primarul oraşului imleu 
Silvaniei, Serviciul urbanism şi  Direcţia Economic . 
 Art.6. Prezenta hot râre poate fi atacat  la Tribunalul S laj în conformitate cu prevederile Legii 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modific rile şi complet rile ulterioare.   
 



   
 Art.7. Prezenta hot râre se comunic  cu: 
                        -Primarul oraşului imleu Silvaniei; 
                        -Prefectul Judeţului S laj; 
                        -Serviciul urbanism; 
                        -Direcţia Economic ; 
                        -doamna Mac Elena; 
                        -dosar hot râri. 
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