
ROMANIA 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI 
CRISTURU SECUIESC 

HOT ARA REA NR. 26/2020

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in ora§ul Cristuru Secuiesc, 
str. Harghitei, Bl. PO, sc. A, apartament 2, jud. Harghita 

Consiliul Local al ora§ului Cristuru Secuiesc intrunit la §edinta ordinara publica la data 
de 20 februarie 2020; 

Avand in vedere proiectul de hotarare a primarului nr. 38 din 12 februarie 2020, 
impreuna cu referatul de aprobare, referatul biroului de administrare a patrimoniului din cadrul 
Primariei ora§ului Cristuru Secuiesc, precum §i avizul comisiilor de specialitate nr. 1 pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public §i 
privat al ora§ului; 

Tinand cont de prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 
pentru Locuinte, republicata, a H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, ale Ordinului MD RAP nr. 1077/2016 privind stabilirea valorii de 
inlocuire pe mp. pentru anul 2016 in vederea vanzarii locuintelor construite prin grija ANL in 
baza Legii nr. 152/1998; 

Pe baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. "c" alin. 6 lit. "b" §i art. 139 din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Hotara�te: 

Art.1. Aproba vanzarea apartament tip ANL, situat in ora§ul Cristuru Secuiesc, str. David 
Ferenc nr. 1, Bl. 2, sc. B, apartament 9, jud. Harghita, catre d-a Sim6-Rafai Zs6fia, in calitate de 
chiria§ conform contractului de inchiriere nr. 443/2013 §i a actelor adi!ionale ale acestora. 

Art.2. Se aproba pretul de vanzare al apartamentului stabilit prin fi§a de evaluare 
anexata prezentei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. D-a Sim6-Rafai Zs6fia va achita pretul apartamentului, astfel: 
- 15 % din valoarea de vanzare stabilit §i comi'sioh de 1 % la data incheierii contractului,

diferenta pretului de vanzare se va achita in rate lunare e§alonate pe o perioada de 25 ani. 
Art.4. Cu aducerea la indeR.Jinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul ora§ului, 

biroul de administrare a patrimoniului §i compartimentul de contabilitate, impozite §i taxe locale 
din cadrul Primariei ora§ului Cristuru Secuiesc. 

Art.5. Prezenta hotarare se comunica biroului de administrare a patrimoniului §i 
compartimentul de contabilitate, impozite §i taxe locale din cadrul Primariei ora§ului Cristuru 
Secuiesc, precum §i chiria§ei Sim6-Rafai Zs6fia. 

Cristuru Secuiesc, la 20 februarie 2020. �A1 .. -�.1
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