JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI AVRIG
Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 10,
Tel: 0269523101, Fax: 0269524401, cod: 555200; office@primaria-avrig.ro

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea vânzării unei locuințe construite din fondurile Statului către titularul
contractului de inchiriere nr.32/19.05.2014
Primarul 0raşului Avrig.
Având in vedere:
- raportul de specialitate nr.27.223/20.11.2018 intocmit de Biroul Lucrari Publice
Administrare Patrimoniu Public si Privat, Fond Locativ;
- solicitarea nr.24.220/15.10.2018, prin care d-nul Cabuz Vasile solicita cumpararea
apartamentului din Avrig, str.Samuel Brukenthal, bl.A,Etaj 3, Ap.15,Jud.Sibiu ocupat in baza
contractului de inchiriere nr. 32/19.05.2014;
- Fisa tehnica de evaluare a pretului locuintei, intocmita de S.C. Urbana S.A. Sibiu;
Tinand seama de prevederile:
- Decretului Lege nr.61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondul Statului
catre populatie, cu modificările si completările ulterioare;
- Legii nr. 85/1992, republicata, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie
construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat ;
In baza art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.b, art.45 alin.(3) si art.115 alin.(1) lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată cu modificările si completările
ulterioare;

PROPUN :
Art.1: Se aprobă vanzarea unei locuinte construite din fondurile Statului, situata in
localitatea Avrig, str.Samuel Brukenthal, bl.A,Etaj 3, Ap.15,Jud.Sibiu, catre titularul contractului
de inchiriere nr.32/19.05.2014.
Art.2: Pretul de vanzare este de 10.829,97 lei, conform fisei tehnice de evaluare a
pretului locuintei, intocmita de S.C. Urbana S.A. Sibiu, anexa care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.3: La data incheierii contractului de vanzare – cumparare, titularul contractului de
inchiriere, va prezenta urmatoarele documente:
1. Acte doveditoare privind plata la zi a chiriei si a utilitatilor;
2. Declaratie notariala din care sa reiese că atât titularul contractului de inchiriere cat si
membrii familiei nu au dobandit sau nu au instrainat o locuinta proprietate personala, in
localitatea de domiciliu, dupa data de 1 ianuarie 1990.
Art.4: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Directia economica, Biroul
Lucrari Publice Administrare Patrimoniu Public si Privat , Fond Locativ si Compartimentul Juridic
din cadrul Primariei orasului Avrig.
Art.5: Secretarul Orașului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor
interesate.
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