
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

fIOTAR.AR.E
privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea apartamentului nr. 15 , Sc. 2, etaj 3, bloc

G4, Aleea Frasinului, nr.2, Municipiul Motru, doamnei Vanvu Ileana Sanda - titular
contract de inchiriere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

Avdnd tn vedere:

Mihaela, titular contract inchiriere locuinfd;

Municipiului Motru a rapoartelor de evaluare pentru cele 8 apartamente situate in
municipiul Motru in vederea vdnzdii;

destinalia de locuinli;

construite din fondurile statului qi din fondurile unitdlilor economice sau bugetare de stat,

republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

modific[rile gi completdrile ulterioare;

actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art. 139, alin.l din 0.U.G.nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificirile qi completlrile ulterioare,

HOTARASTE:,

Art.l Consiliul Local Motru iEi dI acordul pentru vinzarea apartamentului nr. 15 , Sc. 2,
etaj 3, bloc G4, Aleea Frasinului, nr.2, Municipiul Motru, doamnei Vanvu Ileana Sanda -
titular contract de inchiriere.

Art.z Preful de vinzare al apartamentului nr. 15 , Sc.2, etaj 3, bloc G4, Aleea Frasinului,
nr.2, Municipiul Motru, este de 5.735 euro, echivalent a 28.353 lei Ia data de 10.01.2022.-
pref stabilit prin raportul de evaluare nr. 9/10.01.2022.

Art.3. Yinzarea se va face, in condifiile legii, cu plata in rate pe o perioadi de 3 ani.

Art.4. La incheierea contractului de vinzare - cumplrare se va achita avansul de 307o din
pre(ul de vinzare.



Art.5. La data incheierii contractului de vinzare-cumplrare titularul contractului de

inchiriere trebuie sI prezinte dovada achitlrii integrale a datoriilor cltre Asocia{ia de

Proprietari din care face parte ;i cEtre furnizorii de utilitlfi qi dovada achitlrii integrale a

chiriei.

Art.6. Se imputerniceqte Primarul Municipiului Motru, domnul Ec. Morega Costel

Cosmin sI semneze in numele qi pentru Municipiul Motru, contractul de vinzare-
cumplrare, in formi autenticl.

Art.7 Prevederile hotlririi vor fi duse la indeplinire de cltre Serviciul C.S.P.L.P.P.M. din
cadrul Primiriei Municipiului Motru qi doamna Vanvu Ileana Sanda.

Art.8. Hotirirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institu{iei Prefectului,
Serviciului C.S.P.L.P.P.M. ;i doamnei Vanvu Ileana Sanda.

Aceastd,lptirdre a fost adoptatd in gedinta ordinard a C.L. Motru
cu un nr. de..lJ voturi pentru,..:-.".. vot impotrivd, ....a...... ablineri, exprimate

din nr. total a" ../..2.. consilieii prezenfi la qedinp qi din totalul de 19 consilieii in funclie
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