
 

 

 

HOTĂRÂREA NR.17 
DIN  26.03.2019 

privind aprobarea vânzării casei situată în comuna Şimand, nr.738, înscrisă 
în C.F. nr.302185, conform Legii nr. 112/1995 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 
26.03.2019 
Având în vedere: 

- Cererea numitei Baba Floare, domiciliată în comuna Şimand, nr.738, înregistrată la 
Primăria comunei Şimand sub nr.1512/20.03.2019, prin care solicită cumpărarea 
imobilului în care locuieşte în calitate de chiriaş; 

- Expunerea de motive a Primarului comunei Şimand, d-nul Dema Florin-Liviu; 
- Raportul doamnei secretar Brîndaş Lavinia; 
- Contractul de închiriere nr. 340/896/01.07.1994 încheiat între Consiliul local Şimand şi 

numitul Baba Ioan; 
- Contractul de închiriere nr.2581/27.06.2014 încheiat între Consiliul local Şimand şi 

numita Baba Floare; 
- Raportul de evaluare nr.24a/2018, întocmit de către expert tehnic judiciar Mladin Mircea 

Tiberiu; 
- Declaraţia  numitei Baba Floare din care rezultă că nu a dobândit sau înstrăinat, o 

locuinţă proprietate personală în localitatea de domiciliu, după 1 ianuarie 1990; 
- Certificatul de atestare fiscală emis de biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei 

comunei Şimand, din care rezultă că numita nu figurează cu datorii la bugetul local; 
- Extrasul CF nr. 302185 Şimand; 
- Prevederile art.36 alin. (2), lit.c din Legea nr. 215/2001,  - legea administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.9 din Legea nr.112/1995, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 

imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, modificată; 
- Prevederile art.37 din H.G. nr. 20/1996, pentru stabilirea Normelor metodologice privind 

aplicarea Legii nr. 112/1995, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 
- votul „pentru” a 12 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 12 consilieri.   

 
 
      În temeiul art. 45  alin.(3) din Legea 215/2001, a Administraţiei Publice  Locale,  
republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.1. (1) -  Se aprobă vânzarea casei situată în comuna Șimand, nr.738, înscrisă în 
C.F nr. 302185, nr.top 302185, către d-na Baba Floare,domiciliată în comuna Șimand, nr.738, 
jud. Arad, identificată cu C.I seria AR nr. 865225, eliberată de SPCLEP Chișineu-Criș, la data de 
19.06.2018, CNP 2570615021887. 

(2) Preţul de vânzare  a casei este de 10.045 euro, stabilit conform raportului de 
evaluare. 
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 ART.2. -  În baza art. 37 din H.G. nr. 20/1996, pentru stabilirea Normelor 
metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, o dată cu vânzarea casei cumpărătorul 
dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcţiilor, în suprafaţă de 
1001 mp din acte şi măsurat 965 mp. 

ART.3. - La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare se achită 10% din 
valoarea stabilită, diferenţa urmând a se achita eşalonat pe o perioadă de 20 de ani cu o 
dobândă reprezentând jumătate din dobânda de referinţă stabilită anual de BNR. 

ART.4. -  - Se împuternicește Primarul comunei Șimand, domnul Dema Florin-Liviu, să 
semneze contractul de vânzare-cumpărare. 

ART.5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredinţează Primarul comunei 
comunei Şimand şi se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios  Administrativ – 
Compartiment Juridic;   

- d-na Baba Floare.  
 
       Preşedinte de şedinţă,                              Avizat de legalitate, 
             Barna Lionel                                             Secretar Brîndaş Lavinia 
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