
R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

     H O T Ă R Â R E
privind aprobarea vanzarii in conditiile legii a apartamentului detinut de d.na Ciulan Angela

Veronica cu contractul de inchiriere nr. 5934/ 01.08.2014, situat în orașul Huedin, str. P.ța Republicii nr.
39,  Bl. A1, Sc. 2, etaj 1, Ap. 19, având o suprafață utila de 55,97 mp.

Tinand seama de Hotararea Consiliului Local nr. 159/26.10.2018 prin care sa aprobat trecerea
apartamentului detinut cu contractul de închiriere nr. 5934/ 01.08.2014  de catre d.na Ciulan Angela –
Veronica, situat în orașul Huedin, str. P.ța Republicii nr. 39,  Bl. A1, Sc. 2, Ap. 9, având o suprafață utila
de 55,97 mp., din inventarul bunurilor aparținând domeniului public  în  inventarul bunurilor  apartinand
domeniului privat al orașului Huedin, sub denumirea gererica de locuință si Hotararea Consiliului Local
nr. 17/25.01.2019 privind modificarea si actualizarea adreselor pentru locuintele din fondul locativ de stat
cuprinse in inventarul domeniului privat al UAT Huedin.

Avand in vedere referatul nr. 4967/22.05.2019 înaintat de dl. Gabor Claudiu în calitate de
administrator al domeniului public și privat, prin care solicită  aprobarea contractarii serviciilor de
specialitate privind evaluarea si stabilirea pretului , in vederea vanzarii acestuia in conditiile legii si a
dreptului de premtiune, a imobilului situat în orașul Huedin, str. P.ța Republicii nr. 39,  Bl. A1, Sc. 2, Ap.
19, având o suprafață  utila de 55,97 mp., din inventarul bunurilor aparținând domeniului public  în
inventarul bunurilor  apartinand  domeniului privat al orașului Huedin, sub denumirea gererica de
locuință.

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 4982/22.05.2019 înaintat de primar și avizat de
comisia de administratie publica si protectie sociala la sedinta din data de 27.05.2019.

Tinand seama de  prevederile art. 39 din legea nr. 114/1996 Legea locuintelor sociale, art. 1, 16,
17 din  Legea nr. 85/1992, privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului, art II din Legea
nr. 244/2011, art.36, alin.1, 2 , lit.c, alin.5, lit.b,  şi art. 45  din Legea  nr. 215/2001 a Administratiei
Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

       H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba vanzarea in conditiile legii a apartamentului detinut de d.na Ciulan Angela

Veronica cu contractul de inchiriere nr. 5934/ 01.08.2014, situat în orașul Huedin, str. P.ța Republicii nr.

39,  Bl. A1, Sc. 2, etaj 1, Ap. 19, având o suprafață utila de 55,97 mp.

Art.2.Se aprobă  contractarea serviciilor de specialitate privind evaluarea locuinței situate în orașul

Huedin, str. P.ța Republicii nr. 39,  Bl. A1, Sc. 2, Ap. 19, având o suprafață utila de 55,97 mp., in vederea

vanzarii acestuia.

Art.3. Se imputerniceste dl. Primar al orasului Huedin Dr. Mircea Morosan pentru perfectarea in

forma autentica a contractului de vanzare –cumparare al apartamentului mentionat la art.1.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza administratia domeniului

public si privat si Direcția economica din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr. 85/31.05.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 11

     Consilieri absenti:                4
     Votat pentru:        11

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela        Cozea Dan
LS………………………


