
         R O M Â N I A                                                   
JUDEłUL HUNEDOARA                                                                          
  MUNICIPIULUI BRAD                                                                                              
    CONSILIUL LOCAL        
   

H O T Ă R Â R E A  NR. 18/2010* 
privind vânzarea apartamentului nr. 35 din blocul ANL 

corpul C situat în Brad str. Nestor Lupei nr. 5 
 
    

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune  vânzarea apartamentului nr. 35 din blocul ANL corpul C situat în Brad str. Nestor Lupei nr. 
5 la solicitarea actualului chiriaş  łîntoi Eugen Constantin. 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
al municipiului Brad. 
 În conformitate cu prevederile art. 6 3 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei 
NaŃionale pentru LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit.,,c”  şi art. 45 din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
             Art. 1 – Se aprobă vânzarea cu plata integrală a apartamentului nr. 35 din blocul ANL corpul 
C situat în Brad str. Nestor Lupei nr. 5 înscris în CF nr. 60185-C1-U2 nr. cadastral 60185-C1-U2, 
proprietatea Statului român, domnului łîntoi Eugen Constantin – fiind chiriaşul  acestui apartament 
din anul 2004. 

 Art. 2 –  PreŃul de vânzare a apartamentului este de 73.000 lei fără TVA, conform 
Raportului de evaluare întocmit de către SC DOREVAL SRL DEVA. 

Art. 3 – Se însuşeşte Raportul de evaluare  a apartamentului nr. 35 situat în blocul ANL corp 
C de pe str. Nestor Lupei nr. 5 din municipiul Brad, jud. Hunedoara întocmit de către SC DOREVAL 
SRL DEVA. 

Art. 4 – Din valoarea de vânzare a apartamentului Primăria municipiului Brad va reŃine 
comisionul de 1%, iar restul se va vira AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe pentru finanŃarea 
programelor de locuinŃe pentru tineri. 

Art. 5 –  Se interzice vânzarea apartamentului pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii.  
Art. 6 – Cumpărătorul este obligat să facă toate formalităŃile de publicitate imobiliară şi să 

suporte contravaloarea Raportului de evaluare şi a documentaŃiilor topografice întocmite în vederea 
cumpărării apartamentului. 

Art. 7  - Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara  
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 
- domnului łîntoi Eugen Constantin  

  
BRAD, 26.02.2010    

            
  PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ               Contrasemnează                

Hărăguş Marin Constantin                                            SECRETAR 
                        Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru”,   1 consilier decedat (Costina Ionel Zeno)       


