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HOTRÂREA NR.57/31.03.2022
privind vanzarea imobilului - locuinta A.N.L., situat in orasul Ovidiu,
Str. Primariei nr.44A, bloc T5, et.3, ap.15, judetul Constanta
Titular contract Timofte Viorel

Consiliul Local al Orasului Ovidiu, întrunit în _edina

ordinara din data de 31.03.2022,

Având în vedere:
Proiectul de hotarare nr.6966/24.03.2022 privind vanzarea imobilului - locuinta A.N.L., situat in

orasul Ovidiu, Str. Primariei nr.44A, bloc T5, et.3, ap.15, judetul Constanta Titular contract

Timofte Viorel;
Raportul de specialitate nr.6964/24.03.2022 al Serviciului ADPP-Utilitati Publice din cadrul

Primriei

ora_ului Ovidiu;

Referatul de aprobare nr.6965/24.03.2022 al domnului Primar, Scupra George
Cererea domnului Timofte Viorel, inregistrata cu nr.5086/03.03.2022, prin care solicita
cumpararea locuintei ce face obiectul Contractului pentru locuinte destinate inchirierii, construite

prin A.N.L. Nr.5587/04.05.2006, cu plata integrala;
Prevederile Contractului pentru locuinte destinate inchirierii, construite prin A.N.L. Nt.

Nr.5587/04.05.2006 si ale actului aditional de prelungire a valabilitatii contractului,

Tinand cont de:
Avizul de legalitate al secretarului general al ora_ului Ovidiu;

Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al ora_ului Ovidiu;
In temeiul prevederilor:

art.10 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
art. 19 2, alin.12 din HG nr. 962/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere in

aplicare a Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, actualizata
si republicata;

I n conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. ,c" _i alin.(6) lit."b" si art.196

alin.(1) lit."a" din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
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