ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_____________________________________________________

HOTĂRÂREA NR. 12 /2019
Privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului – locuinţă situat
pe str. Mihail Sadoveanu, nr. 2/1, loc. Aninoasa, jud. Hunedoara doamnei
Căiţatu Marie
Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara;
Raportat la proiectul de hotărâre nr. 5 din 07.02.2019
Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca
Nicolae nr. 5/5/07.02.2019.
Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 5/6 din 07.02.2019 întocmit de către
domnul Gheorghe Simion Nelu – secretarul oraşului Aninoasa, cât şi de avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local nr.4/7 din 27.02.2019;
Având în vedere cererea doamnei Căiţatu Marie, înregistrată la Primăria
oraşului Aninoasa cu nr. 305 din 07.02.2019 prin care solicită cumpărarea locuinţei.
În baza art. 1 din Legea nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă
destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau
bugetare, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, în condiţiile
Decretului-lege nr.61/1990, art.1.
În temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b, art.123 alin.2 şi al art.45 alin.3 şi
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă încetarea contractului de închiriere a locuinţei nr.22/45 din
20.05.2015, încheiat între Primăria oraşului Aninoasa şi doamna Căiţatu Marie prin
acordul părţilor.
Art.2-Se însuşeşte de către Consiliul local al oraşului Aninoasa, Raportul de
evaluare, întocmit de către P.F.A Herbei Roxana Claudia, privind evaluarea
imobilului – apartament, în suprafaţă utilă de 61 mp, situat în Aninoasa, str.Mihail
Sadoveanu, nr. 2/1, jud.Hunedoara. Raportul de evaluare este prevăzut în anexa ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3-Se aprobă vânzarea, prin negociere directă a imobilului – locuinţă situat
pe str. Mihail Sadoveanu, nr. 2/1, loc. Aninoasa, jud. Hunedoara doamnei Căiţatu
Marie.
Art.4-Preţul de vânzare este cel prevăzut în Raportul de evaluare, respectiv
5000 lei.
Art.5-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul
Urbanism şi Amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Aninoasa.
Art.6-Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ
competentă.
Art.7-Prezenta se comunică:
- Instituţiei prefectului;
- Primarului oraşului Aninoasa;
- Doamnei Căiţatu Marie;
- Serv. Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Afişiere şi presă;

Aninoasa la,
28.02.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SFIA ION

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR. GHEORGHE SIMION-NELU

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 28.02.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, voturi
abţineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 13 consilieri/ 12 membri prezenţi.

