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HoTAnAREA NR.52
din 25 apritie 20tg

privind modificarea HotEr6rii Consiliului Local al Oragului Chigineu-Crig nr.
lLgl24.1.0.201-7 privind vdnzarea prin licitalie publici a apaftamentului nr. 2

situat la pafterul imobilului din oragul Chigineu-Crig, str. tnfr5firii, nr. 44, aflat in
proprietatea privati a Oragului Chigineu-Crig

Consiliul Local al oragului Chigineu Cri9, intrunit in gedinld ordinard, in data de
25.O4.20L7

Avdnd in vedere:

- Iniliativa Primarului Oragului Chigineu-Cri9 manifestatb prin Expunerea de motive nr.
4306/18.04.2018;

- Raportul de specialitate nr. 4305118.04.20L8 al d-na Scorle Florina, consilier juridic in
cadrul Compartimentului Juridic, Direclia Administralie publicb, primdria Oragului
Chigineu-Cri9;

- Licitaliile organizate in vederea vdnzdrii apartamentului nr. Z situat la parterul
imobilului din oragul Chigineu-Crig, str. lnfr5lirii, nr.44, aflat in proprietatea privat5 a

Oragului Chigineu-Crig, licitalii la care nu s-a inscris niciun ofertant;
- Prevederile art, 1, alin. 1, art. 7, alin. t gi 4, art. 11, art, 15 din Legea nr. B5lt992

privind vdnzarea de locuinle 9i spalii cu altS destinalie construite din fondurile statului
gi din fondurile unitSlilor economice sau bugetare de stat, republicatd, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare;

- Prevederile Decretului Lege nr. 61/1990 privind vdnzarea de locuinle construite din
fondurile statului cdtre populalie;

- Prevederile art. 1650, alin. L, art. 1652 din Codul civil, aprobat prin Legea nr.
28712009, republicat, cu modificbrile gi completbrile ulterioare;

- prevederile art.36 alin.(2) lit.c, alin. (5) lit. a, art.lzL gi aft.123 alin. (3) din Legea
nr'2L512001 republicatd privind administralia localS, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din domeniul juridic gi al comisiei de
specialitate din domeniul programe de dezvoltare sociala, buget-finanle, administrarea



domeniului public 5i privat al oragului, servicii gi comer! pe l6ngd consiliul Local
Oragului Chigineu-Crig;

- t4 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali in funclie, la gedin!5 fiind prezenli
consilieri locali

fn temeiul aft' 45 alin. (3) coroborat cu aft, 115 atin. (1) lit. b din Legea ztslzoor
Administraliei publice locale, republicatS, cu modificSrile gi completSrile ulterioare

HOrAnASrE

Aft'l' se aprobS modificarea alin. (2) al art. 2 al HotSrarii consiliului Local al orasului
chigineu-crig nr. 119 din 25.10.2017, careva avea urmdtorul confinut:

(2) Pretul de pornire la licitalie pentru v6nzare a imobilului este de 20.000 euro.
Aft'2' Toate celelalte prevederi ale HotSrarii consiliului Local al oragului chigineu-crig nr.
119 din 25.t0.20L7 rdm6n neschimbate 9i in vigoare.
4ft.3. Prezenta hotdrdre va fi comunicatb cu :

- Primarul oragului Chigineu Crig

- Institufia prefectului _ Judelul Arad
- PrimaruluiOraguluiChigineu_Crig

- Direclia Economic5 din cadrur primdriei oragurui chigineu_crig
- Se aduce la cunogtinld publicd
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