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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.94 
privind modificarea contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate, autentificat sub 

nr. 230 din 08.02.2010, incheiat cu sotii Blesneac N.Mihaela si Blesneac Maricel, pentru 

apartamentul situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei bl.G.3, sc.A, et.II, ap.10 

si apartamentul situat in municipiul  Husi, strada Calea Basarabiei bl.G.3, sc.A, et.II, ap.9 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

  Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind modificarea contractului de vanzare-cumparare 

cu plata in rate, autentificat sub nr. 230 din 08.02.2010, incheiat cu sotii 

Blesneac N.Mihaela si Blesneac Maricel, pentru apartamentul situat in 

municipiul Husi, strada Calea Basarabiei bl.G.3, sc.A, et.II, ap.10 si 

apartamentul situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei bl.G.3, sc.A, 

et.II, ap.9 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 20 din 

27.01.2011 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului 

Husi nr.115 din 20.05.2010 privind aprobarea vanzarii apartamentelor 

proprietate de stat si a imobilelor nationalizate care nu au fost revendicate de 

fostii proprietar, aflate in proprietatea Municipiului Husi, catre actualii chiriasi; 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru  administratia 

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti; 

           In conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.85/1992 privind vanzarea de 

locuinte si alte spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile 

unitatilor economice sau bugetului de stat si cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) coroborat 

cu art.36 alin.(5) lit.b) si art.123 alin.(1) 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; 

 

             H O T A R A S T E: 
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 Art.1.  Se aproba modificarea contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate, 

autentificat sub nr. 230 din 08.02.2010, incheiat cu sotii Blesneac N.Mihaela si Blesneac 

Maricel, pentru apartamentul situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei bl.G.3, 

sc.A, et.II, ap.10 si apartamentul situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei 

bl.G.3, sc.A, et.II, ap.9, in sensul prelungirii termenului de plata a ratelor cu inca 180 de 

luni.  

 

 Art.2. Modificarea prevazuta la art.1 va face obiectul unui act additional la 

contractual de vanzare-cumparare si va intra in vigoare incepand cu data de 01 decembrie 

2012. 

 

 Art.3. Actul aditional se va incheia in forma autentica in termen de cel mult 60 

zile de la data adoptarii prezentei hotarari. 

 

 Art.4. Se imputerniceste primarul municipiului Husi, inginer Ioan Ciupilan, sa 

semneze la notariat  actul aditional in numele si pentru Municipiul Husi. 

 

 Art.5. Pana la plata integrala a pretului de vanzare se va institui interdictia de 

instrainare si dreptul de ipoteca legala in favoarea Municipiului Husi. 

 

 Art.6. Cheltuielile ocazionate de autentificarea actului aditional, precum si cele 

ocazionate de institutirea ipotecii vor fi suportate de catre cumparator. 

 

 Art.7. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 

 

 

                                                                                   HUSI, 29 noiembrie 2012  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                   Contrasemneaza, 

       Dogaru Ciprian- Catalin                                       Secretarul municipiului Husi  

                     jr.Monica Dumitrascu 
 


