ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREANR. 89
Privind vanzarea locuintei din localitatea Sura Mare strada Izvorului nr.61,
apartinand fondului locativ de stat
Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 27
septembrie 2017,
Analizand raportul nr. 6630 / 2017 prin care se propune vanzarea unui imobil
casa de locuit din Sura Mare strada Izvorului nr.61, d-nei Oltean Monica care detine
calitatea de chirias din luna aprilie 1995, conform contractului de inchiriere nr.
509/1995,
Vazand cererea inregistrata la Primaria comunei Sura Mare cu nr. 6095/2017
prin care d-na Oltean Monica, chirias al imobilului casa de locuit din Sura Mare nr.61
solicits cumpararea conform prevederilor Legii nr. 112/1995,
Vazand raportul de evaluare intocmit de evaluator autorizat,
In conformitate cu prevederile
Legii nr. 1127 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.l-Se aproba vanzarea locuintei situata in localitatea Sura Mare strada
Izvorului nr.61, inscrisa in Cartea Funciara nr. 2814 Sura Mare nr. top. 390/15,
apartinand fondului locativ de stat, chiriasului Oltean Monica, domiciliata la aceeasi
adresa.
Art.2- Valoarea de vanzare a imobilului casa de locuit din Sura Mare str.
Izvorului nr.61, inscris in CF Sura Mare 2814 top. 390/15, este de 6.408,66 euro,
conform Raportului de evaluare intocmit de Serb Constantin Ovidiu, evaluator
autorizat ANEVAR, prevazut in Anexa la prezenta hotarare.
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 27 septembrie 2017
Cu 12 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
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