
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 45/2023 

privind aprobarea vânzării locuinţei construită din fondurile statului, în suprafaţă utilă de 
40,35 m², situată în oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr. 6, bl. 6C, et. 1, ap. 8, 

judeţul Hunedoara, înscrisă în CF nr. 60310-C1-U44, nr. top 261/2/b/7/8, în favoarea lui 
Bălan - Barbură Gheorghe - Petru, căsătorit cu Bălan - Barbură Iuliana 

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 28 

februarie 2023; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 44/2023 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  

referatul de aprobare al acestuia nr. 6299/44 din 21.02.2023, prin care se propune aprobarea 
vânzării locuinţei construită din fondurile statului, în suprafaţă utilă de 40,35 m², situată în oraşul 
Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr. 6, bl. 6C, et. 1, ap. 8, judeţul Hunedoara, înscrisă în CF nr. 
60310-C1-U44, nr. top 261/2/b/7/8, în favoarea lui Bălan - Barbură Gheorghe - Petru, căsătorit 
cu Bălan - Barbură Iuliana, cu domiciliul stabilit la aceeaşi adresă administrativă, în baza calităţii 
de chiriaş a apartamentului compus din 2 camere, bucătărie, cămară, baie, debara, oficiu, motivat 
de faptul că în urma preluării de către autorităţile locale, de la fosta regie locală RAGCL, 
desfinţată, a acestor tipuri de locuinţe construite din fondurile statului, primăria a dobândit 
calitatea de unitate specializată pentru închirierea/vânzarea unor astfel de locuinţe, calitate în 
baza căreia este şi titular al contractului de închiriere;  

Având în vedere: 
a)contractul de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, înregistrat sub nr. 
15277 din 02.08.2021;  
b)cererea domnului Bălan - Barbură Gheorghe – Petru, înregistrată la primaria Haţeg sub nr. 801 
din 12.01.2023; 
c)raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare situată în oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, 
nr. 6, bl. 6C, et. 1, ap. 8, judeţul Hunedoara, înregistrat la Primăria Haţeg sub nr. 10777/2022; 
f)raportul întocmit de biroul administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 7098 din data de 27.02.2023;  
g) avizul comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
15/7273/95 din 28.02.2023; 
h) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
15/7352/112 din 28.02.2023. 

În conformitate cu prevederile art. 2, art. 3, art. 5 din Decretul – Lege nr. 61/1990 privind 
vânzarea  de locuinţe construite din fondurile statului, către populaţie, cu modificările si 
completările ulterioare, Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie 
construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, cu 
modificările si completările ulterioare, art. 1650 şi următoarele din Legea nr.287/2009, 
republicată, privind Codul Civil, cu modificările si completările ulterioare;   

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art.139 alin.(1), alin (2) coroborat cu 
art. 5 lit. dd), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 
alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE : 



Art. 1 Se aprobă vânzarea locuinţei construită din fondurile statului, în suprafaţă utilă de 40,35 
m², situată în oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr. 6, bl. 6C, et. 1, ap. 8, judeţul 
Hunedoara, înscrisă în CF individuală nr. nr. 60310-C1-U44, nr. top 261/2/b/7/8, în favoarea în 
favoarea lui chiriașilor Bălan - Barbură Gheorghe - Petru, căsătorit cu Bălan - Barbură Iuliana. 
Art. 2 (1) Se aprobă Rapoartul de evaluare a proprietăţii imobiliare situată în oraşul Haţeg, str. 
Aleea Constructorului, nr. 6, bl. 6C, et. 1, ap. 8, judeţul Hunedoara, înregistrat la Primăria Haţeg 
sub nr. 10777/2022, întocmit de expert evaluator autorizat, membru ANEVAR, din care rezultă 
valoarea  de piaţă de 92.000 lei, fără TVA, a locuinţei prevăzută la art.1. 
(2) Raportul de evaluare prevăzut la alin. (1) se constituie ca anexă şi face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art. 3 (1) Se aprobă preţul de vânzare a locuinţei identificată la art.1, în sumă totală de  92.000 
lei, fără TVA, stabilit în conformitate cu art. 2 din prezenta hotărâre. 
(2) Preţul prevăzut la alin. (1) va fi plătit integral la data semnării contractului de vânzare-
cumpărare, în condiţiile legii.  
Art. 4 Mandatează pe domnul Adrian Emilian Pușcaș, primar al oraşului Haţeg, să negocieze 
clauzele şi să semneze contractul autentic de vânzare-cumpărare, în condiţiile legii. 
Art. 5 Biroul administrarea domeniului public şi privat şi direcţia economică vor duce la 
îndeplinire, în condiţiile legii, toate prevederile legale rezultate din vânzarea locuinţei prevăzută 
la art. 1 din prezenta hotărâre. 
Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www. primariehateg.ro 
si se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului 
oraşului Hateg, Compartimentului administratie publică locală, Direcţiei economice, Biroului 
administrarea domeniului public si privat si prin intermediul acestuia persoanelor interesate. 
 
 

Haţeg,   la  28 februarie 2023 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
  BOTCA ADRIAN – SERGIU 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 45/2023 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

28/02/2023 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

 
□absolută 

art.5 lit. cc)  
 

Nu e cazul 
 

  □calificată 
    art.5 lit. dd)-12 voturi 

Voturi pentru:  16 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu au votat: 0 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

01/03/2023 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 
 


