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ROMÁNIA 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI 
CRISTURU SECUIESC 

HOT ÁRÁREA NR. 175/2021 
privind aprobarea vanzarii directe al apartamentului cu 2 camere, 

situat in ora�ul Cristuru Secuiesc, str. Orban Balázs nr. 9. bl J2, ap. 4 

Consiliul Local al ora§ului Cristuru Secuiesc intrunit la §edinta ordinara in data de 
16 decembrie 2021, desfa�urat in sistem hibrid, prin prezenta fizica �i utilizand platforma 
online de videoconferinta „Zoom", 

Tinand cont de proiectul de hotarare al primarului nr. 172 din 9 decembrie 2021, 
impreuna cu referatul de aprobare inregistrat sub nr. 560/2021, referatul compartimentului 

'-· 
juridic, inregistrat sub nr. 561/2021, �i raportul comisiei de specialitate nr. 1 pentru pentru 
buget, finante, administrarea domeniului public §i privat al ora§ului, Tnregistrat sub nr. 
569/2021; 

Avand in vedere art. 364 �i urm. din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, al art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de 
locuinte §i spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului �i din fondurile unitatilor 
economice sau bugetare de stat, precum �i prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale; 

Pe baza prevederilor art. 129 alin (2) lit. ,,e" �i alin (6) lit. ,,b", art. 139 �i art. 196 alin. 
(1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTÁRÁ$TE 

Art 1. Aprobá vanzarea directa a apartamentului cu 2 camere, situat in ora�ul 
Cristuru Sercuiesc, str. Orbán Balázs nr. 9, bloc J2, ap.4, jud. Harghita, aflat in domeniul 
privat ai ora�ului, avand suprafata de 39

5
29 mp, catre D-I lulisca Jozsef-Erno, chiria§ul 

locuintei. 
Aproba pretul de vanzare la suma de 90.590 lei, conform Raportului de evaluare 

intocmit de expertul evaluator ing. Bartha Ladislau. 
Art. 2. Cu aducerea la indeplinire hotararii se Tnsarcineaza primarul ora�ului 

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

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica compartimentului de contabilitate, impozite �i 
taxe locale f?i compartimentul de administrare a patrimoniului din cadrui Primariei ora�ului 
Cristuru Secuiesc. 

Cristuru Secuiesc, la ·15 decembrie 202 ·1. 

Contrasemnat pentru legalitate: 
Secretar general, 

v� 




