ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREANR. 62/19
Privind vanzarea locuintei din localitatea Sura Mare nr. 283, apartinand fondului
locativ de stat
Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 26
iulie2016,
Analizand raportul nr 3707/ 2016 prin care Compartimentul impozite/taxe
propune vanzarea catre actualul chirias a unui imobil casa de locuit din Sura Mare nr.
283,
Vazand cererea mregistrata la Primaria comunei Sura Mare cu nr. 28447 2016
prin care dl. Gligor Nicolae, chirias al imobilului casa de locuit din Sura Mare nr. 283
solicita cumpararea conform prevederilor Legii nr. 112/1995,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 112/ 1995 cu modificarile si
completarile ulterioare, art.6 din HG nr. 20/1996, art.4 din HG nr. 11/1997,
Vazand avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sura Mare,
In temeiul art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b, art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1-Se aproba vanzarea locuintei inscrisa in Cartea Funciara nr. 100561 Sura
Mare nr. top. 614, 615, situata in comuna Sura Mare str. Hambei nr. 283, apartinand
fondului locativ de stat, actualului chirias, domnul Gligor Nicolae.
Art. 2- Valoarea de vanzare va fi stabilita pe baza raportului de evaluare,
intocmit in conditiile Legii nr. 112/1995 si a Normelor metodologice de aplicare a
acesteia.
Art. 3- Dreptul de proprietate se dobandeste si asupra terenului aferent locuintei,
cu respectarea dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 112/1995.
Art.4- Compartimentul financiar contabil va asigura ducerea la indeplinire a
prezentei hotarari.
Adoptata in Sura Mare la 26 iulie 2016
Cu 13 voturi pentru din numarul de 13 consilieri In functie

Presedinte de sedjhta
Consilie:
BORGHINA DllMITR

contrasemneaza
secretar
ISPAS CAMELIA
Difuzat: 1 ex dos sed, 1 ex dos hot, 1 ex Prefectura Sb, 1 ex comp. imp/taxe.

