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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.99   
privind aprobarea schimbarii titularului contractului de vanzare-cumparare cu 

plata in rate al apartamentului situat in municipiul Husi, strada Florilor nr.1, 

bl.22, sc.H, et.4, ap.14, de pe numele Donea Vasile, pe numele Busuioc Gabriela 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea schimbarii 

titularului contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate al apartamentului 

situat in municipiul Husi, strada Florilor nr.1, bl.22, sc.H, et.4, ap.14, de pe 

numele Donea Vasile, pe numele Busuioc Gabriela. 

 In conformitate cu prevederile Legii nr.85/1992 privind vanzarea de 

locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile unitatilor economice 

sau bugetare de stat, ale Legii nr. 114/1996 privind locuintele, modificata si 

completata si cu prevederile art.36 alin.(2) litera c) coroborat cu art.36 alin.(5) 

litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

 In temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  

     HOTARASTE: 

 

 Art.1. – Se aproba schimbarea titularului contractului de vanzare-

cumparare cu plata in rate nr. 7829 din 26.03.2009, al apartamentului situat in 

municipiul Husi, strada Florilor nr.1, bl.22, sc.H, et.4, ap.14, de pe numele 

Donea Vasile, pe numele Busuioc Gabriela, in conditiile art.7 din contract. 

 

         Art.2. – Valoarea apartamentului ramasa de achitat in suma de 47.588,83 

lei va fi esalonata in 86 rate lunare egale si consecutive, cu o dobanda lunara de 

4%. 
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        Art.3(1) – Contractul de vanzare-cumparare se va incheia in forma 

autentica in termen de cel mult 60 zile de la data adoptarii hotararii. 

                 (2) – Se imputerniceste primarul municipiului Husi, inginer Ioan 

Ciupilan sa semneze contractul de vanzare-cumparare in numele si pentru 

Municipiul Husi. 

 

           Art.4. – Pana la plata integrala a pretului de vanzare se va institui 

interdictia de instrainare si dreptul de ipoteca egala in favoarea Municipiului 

Husi. 

 

           Art.5. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 
 

                                                                                HUSI, 23 mai 2013  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           Contrasemneaza, 

       Liviu Iacob                                                        Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitraşcu 

 
 


