ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.159/2008
privind însuşirea unui raport de evaluare şi aprobarea vânzării unei camere din apartamentul
nr.7 situat în Tălmaciu, str.Gh.Lazăr, bl.5 către chiriaşa Popescu Maria.CONSILIUL LOCAL TĂLMACIU, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.07.2008;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Tălmaciu;
Examinând raportul nr.6971/2008 intocmit de comp.urbanism care propune insusirea
evaluarii si vanzarea unei camere în suprafaţă de 11,42 mp din apartamentul nr.7 situat în Tălmaciu,
str.Gh.Lazar, bl.5 , compus din trei camere, bucătărie şi dependinţe, către chiriaşa Popescu Maria,
datorită faptului că celelalte două camere sunt deja cumpărate de doamna Popescu Maria şi ţinând
cont că si-a luat angajamentul, în scris, că se îngrijeşte de doamna Găitan Maria în vârstă de 90 ani
şi nu are posibilitate de cumpărare şi nu are alte rude care să o îngrijească; precum şi expunerea de
motive a primarului oraşului Tălmaciu;
Având avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tălmaciu;
In conformitate cu art.1 din Legea nr.85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alte
destinatie construite din fondul statului ;
In temeiul art.45 alin.1 , raportat la art.36 alin.2 litera c, raportat la alin.5 litera b , art.122 si
art.115 alin.1 litera b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1-Se insuseste raportul de evaluare ce constituie anexa 1 la prezentul proiect de
hotarare, privind pretul camerei în suprafaţă de 11,42 mp din ap.7 situat în Tălmaciu, str.Gh.Lazar,
bl.5 la suma de 5880 lei cu TVA inclus.
Art.2-Se aproba vânzarea locuintei mentionate la art.1
chiriaşei Popescu Maria
domiciliaţă in Talmaciu ,str.Gh.Lazăr, bl.5/7 .
Art.3-Pretul locuintei se va achita astfel: 50% la încheierea contractului de vânzarecumpărare , iar diferenţa în termen de 1 an de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.
Art.4-Urmarirea indeplinirii prezentei revine compartimentului secretar şi urbanism din
cadrul Primăriei oraşului Tălmaciu.
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17.07.2008
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