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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea vânzării unei unităţi locative situate în Municipiul Săcele, 

Cartier Ştefan cel Mare, blocul 44, sc. B, ap. 3, către titularul contractului de închiriere 
 

 
 
Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara in data de 23.04.2015, 
 
Analizând cererea nr. 9519/11.03.2015, formulată de d-l DINIŢĂ-ARDELEANU CONSTANTIN, titular al 

contractului de închiriere nr. 37378 /18.07.2013, prin care solicită cumpărarea unităţii locative  pe care o deţine în 
Municipiul Săcele, Cartierul Ştefan cel Mare, bloc 44, sc. B, ap. 3, în rate lunare pe 20 ani, cu un avans de 10% şi cu 
dobânda de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru România; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14411/16.04.2015 al Biroului Urbanism, Patrimoniu şi 
Avizele Comisiilor de specialitate; 

Văzând prevederile Legii nr. 85/1992,  republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind vânzarea 
de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare 
de stat,  ale  Contractului de închiriere nr. 37378/18.07.2013, precum şi ale H.C.L. nr. 176/2010 şi ale  H.C.L.   nr. 
45/2012; 
             În temeiul art. 10, art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.c), alin.(5), lit. b); al art. 45, alin. (3);  al art. 61, alin. 2; al art. 115 
alin. (1) lit. b) şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. 124/2015, întocmit de catre S.C.  MARORY S.R.L., pentru 
stabilirea valorii de vânzare a unităţii locative situate în Municipiul Săcele, cart. Ştefan cel Mare, bl. 44, sc. B, ap. 3. 

Art. 2. Se aprobă vânzarea apartamentului nr. 3, sc. B, situat în Municipiul Săcele, cart. Ştefan cel Mare, bloc. 
44, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, înscris în C.F. nr. 101453-C1-U23, nr.cad.101453-C1-U23, situat 
la parter, cu o suprafaţă utila de 60 mp, compus din dormitor, living, bucatarie, hol, grup sanitar, balcon, cu cota de 9,68 
mp părţile comune cpc şi cota de 21,22 mp din teren cpt, la preţul de 111.755 lei titularului contractului de închiriere, 
DINIŢĂ-ARDELEANU CONSTANTIN, căsătorit cu DINIŢĂ-ARDELEANU FLORENTINA, preţ calculat conform 
Raportului de evaluare nr. 124/2015, întocmit de către S.C. MARORY S.R.L. 

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Săcele în vederea semnării tuturor documentelor necesare vânzării 
acestor unităţi locative. 

Art. 4. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
  
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
   RUGACS CAROL LUDOVIC                                                    C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  17 voturi pentru 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 17 (la momentul votului) 
 
 
 



 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 3 ex. Biroul Urbanism, Patrimoniu 


