
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 14/2015 

privind soluţionarea cererii de cumpărare a unei locuinţei de numita Szabó Erzsébet 
 
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind soluţionarea cererii de cumpărare a unei locuinţei de numita Szabó Erzsébet,  
 Văzând cererea  numitei Szabó Erzsébet cu nr. 14527/2014 precum şi constatând faptul că 
aceasa întruneşte condiţiile legale pentru a cumpăra locuinţa deţinută în chirie, 

Având în verere prevederile art. 5 din Decretul-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe 
construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 din 
Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, 
trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare,  

 În temeiul prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b, art. 123 alin.(1), art. 45 alin. (3) şi 
art. 115 alin. (1) lit. b 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.  – Aprobă cererea de cumpărare al apartamentului nr. 3 din imobilul situat în municipiul 
Târgu Secuiesc, str. Curtea 10 nr. 5, judeţul Covasna, depusă de către numita Szabó Erzsébet, cu 
domiciliul în municipiul Târgu Secuiesc, str. Curtea 10 nr. 5, ap. 3, legitimată cu B.I. seria DK nr. 
693610, titular al contractului de închiriere nr. 419/114/08.02.2001 şi al actului adiţional 
nr.1/2668/04.08.2014, imobil aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Secuiesc şi în 
administrarea SC Gosp-Com SRL,  identificat prin CF nr. 25563 –C1-U5 - Municipiul Tg.Secuiesc, 
sub nr. cad. 25563 –C1 –U5 cu suprafaţa  construită de 98,00 mp, suprafaţa utilă de 73,00 mp,  format 
din apartament compus din: terasă în suprafaţă de 2,85 mp, bucătărie în suprafaţă de 10,74 mp, cămara 
în suprafaţă de 4,05 mp, camera de zi în suprafaţă de 17,44 mp, antreu în suprafaţă de 1,70 mp, antreu 
în suprafaţă de 4,11 mp, bucătărie în suprafaţa de 9,65 mp, dormitor în suprafaţă de 17,80 mp, cămara 
în suprafaţă de 5,10 mp, cu cotele de participare la părţile de uz comun 9841/20259 părţi, şi cota parte 
aferentă apartamentului din construcţiile anexe înscrise în CF colectiv nr. 25563 –mun.Tg.Secuiesc, 
sub nr.cad.25563 –C2 , garaj şi nr.cad. 25563 –C3, depozit,  imobil care nu face obiectul unor litigii. 
  Art. 2. – Preţul de vânzare –cumpărare al imobilului este de 54.761,51 RON, preţ stabilit 
conform  Fişei tehnice de calcul  al SC Gosp–Com SRL, conform anexei,  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 –  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează SC Gosp-Com SRL 
Târgu Secuiesc . 
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