ROMÂNIA
COMUNEI VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 15
privind aprobarea vânzării imobilului casă-apartament nr.2, intravilan, situat
în comuna Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 99, jud. Alba
Consiliul local al comunei Valea Lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2014,
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
- Referatul cu nr. 541/20.02.2014 al inspectorului urbanism din cadrul Primăriei
comunei Valea Lungă;
-Cererea cu nr. 217/31.01.2013 a numiţilor Stoica Valentin şi Stoica Mariana care
solicită cumpărarea imobilului casă-apartament nr.2, având calitatea de chiriaş,
conform contractului de închiriere nr.303/09.02.2000;
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
-Raportul de evaluare din 12.02.2014 întocmit de expert evaluator Bozdog Dumitru
Flaviu- legitimat cu legitimaţie nr.10919;
- HCL Valea Lunga nr. 7/31.01.2014 privind aprobarea trecerii din domeniul public
în domeniul privat al comunei Valea Lungă a imobilelor situate în comuna Valea
Lungă, strada Victoriei, nr. 99, jud. Alba, înscrise în CF nr.71121, nr.top 71121, în
suprafaţă de 173mp şi CF 71121-C1-U2, nr.top 71121-C1-U2, în suprafaţă de 64,89
mp.
Având în vedere prevederile:
-art.42 alin (1) şi (3) din Legea 10/2001;
-art.9 alin.3 din Legea nr.112/1995;
În temeiul art.36 alin.5, lit. b şi art.45 din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă vânzarea, în condiţiile legii, a imobilului casă-apartament
nr.2, intravilan din domeniul privat al comunei Valea Lungă, situat în Valea Lungă,
str. Victoriei, nr. 99, înscris în CF 71121-C1-U2, nr.top 71121-C1-U2, în suprafaţă
de 64,89 mp

Art.2: Vânzarea se face chiriaşului Stoica Valentin având contractul de
închiriere nr. 303/09.02.2000, pe bază de contract de vânzare-cumpărare încheiat de
către primar, contabilul Primăriei Valea Lungă şi domnul Stoica Valentin .
Art.3: Preţul de vânzare este de 12.700 lei .
Art.4: Vânzarea imobilului casă-apartament nr.2, intravilan se face cu plata
în rate pe durata a 15(cincisprezece) ani şi cu plata unui avans de 30% din valoarea
imobilului, avans ce se va achita la data semnării contractului de vânzarecumpărare.
Art.5: Dobânda ce urmează a se plăti pentru suma creditată va fi dobânda de
referinţă stabilită anual de BNR.
Art.6: Neachitarea a trei rate consecutive duce la anularea contractului de
vânzare-cumpărare.
Art.7: Taxa de evaluare se va scădea din preţul de vânzare, în cazul achitării
de către chiriaşi.
Art.8: Prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba,
birourilor de contabilitate, impozite şi taxe din cadrul Primăriei Valea Lungă şi
chiriaşului Stoica Valentin, care va suporta cheltuielile de înscriere în CF a
imobilului.
VALEA LUNGĂ, 28.02.2014
Preşedinte de şedinţă
Petrianu Ovidiu Ştefan

Contrasemnează pt. secretarul
comunei Valea Lungă
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