
 
 

PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E  
privind vânzarea către dl. STANCU DUMITRU   a  apartamentului nr. 4,  situat in 

comuna Liești, Bloc  Vechi, scara 1, Et. 1 și atribuirea   unei suprafețe  de teren în folosință 

în cotă indiviză, pe durata existenței construcției 

 

Iniţiator:  Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului :                              13249/G din 04.11.2019 

 

   

                         Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in ședința ordinara din data de 

xx.11.2019; 

  Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator, inreg. sub. nr.  

13249/G din 04.11.2019; 

  Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești, inreg. sub nr.  13250/G din 

04.11.2019; 

  Având în vedere protocolul nr. 2224/27.03.1995 încheiat între RAJGC 

Covurlui - Galaţi şi Primăria Lieşti, privind predarea-primirea fondului locativ; 

  Având în vedere : 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate nr._2_; 

-Sentința Civilă nr. 607/2017 a Judecătoriei Liești, rămasă definitivă prin Decizia Civilă  

nr. 205/R/2019 a Curții de Apel Galați;  

-prevederile art. 1 si art. 5 ale  Decretului - Lege nr. 61/17.02.1990 privind vânzarea 

locuinţelor construite din fondurile statului către populaţie; 

-prevederile art. 1 si art. 7 ale Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi alte spaţii cu 

alte destinaţii  construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, 

modificate prin Legea nr.79/1997, apartamentele neintrând în categoria celor de 

intervenţie sau de serviciu, conform H.C.L.nr.19/29.09.1998; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative;  

-prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), d), alin. (6) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

 

În temeiul art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

 

                     H O T A R A S T E : 
   

  Art.1.- Se aprobă vânzarea către dl. STANCU DUMITRU   a  

apartamentului nr. 4,  situat in comuna Liești, Bloc  Vechi, scara 1, Et. 1 și atribuirea   unei 

suprafețe  de teren în folosință în cotă indiviză, pe durata existenței construcției, la prețul 

de  57.000 lei,  fără TVA. 
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  Art.2.  Se atribuie în cotă indiviză, teren în folosinţă  pe durata existenţei 

construcţiei, în suprafața ce se calculează  de către S.C. LOCONFORTS.A. și se înscrie  în 

contractul de vânzare-cumpărare. 

 

  Art.3.- Domnul primar al comunei se însărcinează cu  îndeplinirea prezentei , 

prin compartimentul financiar-contabil. 

 

  Art.4.- Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul 

comunei. 

 

                                              Inițiator,  

                                                                 Primar, 

 

                                                              Iulian BOȚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In temeiul art. 243, alin. (1), lit. “a” din OUG nr. 57/2019-Codul 

Administrativ, se avizează de legalitate proiectul de hotărâre. 
 

                                Secretarul general al comunei Liești. 

                                               Jr.   Vasile Avadanei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind vânzarea către dl. STANCU DUMITRU   a  apartamentului nr. 4,  

situat in comuna Liești, Bloc  Vechi, scara 1, Et. 1 și atribuirea   unei 

suprafețe  de teren în folosință în cotă indiviză, pe durata existenței 

construcției 

 

 
  

Consiliului  local i s-a supus spre  aprobare in mod constant vânzarea 

apartamentelor către titularii contractelor de închiriere, conform dispozițiilor legale 

in vigoare. 

Prin prezentul proiect de hotărâre se pune în aplicare Sentința Civilă nr. 

607/2017 a Judecătoriei Liești, rămasă definitivă prin Decizia Civilă  nr. 

205/R/2019 a Curții de Apel Galați, s-a stabilit obligația  comunei Liești de a vinde 

apartamentul la prețul de 57.000 lei. 

  Prețul a fost stabilit de către instanță în urma unei expertize judiciare și este 

semnificativ apropiat de prețul de 64.400 lei, stabilit de noi prin raportul de 

expertiză contestat de chiriaș. 

 

 Consiliului local are competenta de a aproba vânzarea apartamentului , în 

executarea sentinței mai sus menționate. 

 

 
 

        PRIMAR, 

 

     Boţ Iulian 
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RAPORT DE  SPECIALITATE   
privind vânzarea către dl. STANCU DUMITRU   a  apartamentului nr. 4,  situat in 

comuna Liești, Bloc  Vechi, scara 1, Et. 1 și atribuirea   unei suprafețe  de teren în folosință 

în cotă indiviză, pe durata existenței construcției 

 

  

 

Prin HCL nr. 18 din 31.03.2016 s-a aprobat vânzarea apartamentului nr. 4 

către dl. Stancu Dumitru. La emiterea hotărârii s-au avut in vedere prev. art. 1 si 

art. 5 ale Decretului - Lege nr. 61/17.02.1990 , ale art. 1 si art. 7 ale Legii nr. 

85/1992  și faptul că potrivit H.C.L.nr. 49 / 01.10.2009, apartamentul solicitat nu 

face parte din categoria celor sociale, de serviciu sau de intervenție. 

 S.C. Loconfort SA, societatea care a preluat atribuțiile societății județene 

care asigura vânzarea apartamentelor provenite din fondul de stat, ne-a comunicat 

că în urma modificării legislației, trebuie să stabilim și un preț al apartamentului.  

S-a întocmit raportul de evaluare , reieșind un preț de 64.400 lei. Dl. Stancu 

Dumitru nu a fost de acord cu prețul și a depus un raport de evaluare pentru 

valoarea 23.344 lei.  Raportul fiind în fapt o subevaluare, a fost respins de 

compartimentul de specialitate financiar-contabil. In aceste condiții, Chiriașul s-a 

adresat instanței pentru a i se aproba prețul propus de el.  

 Prin Sentința Civilă nr. 607/2017 a Judecătoriei Liești, rămasă definitivă prin 

Decizia Civilă  nr. 205/R/2019 a Curții de Apel Galați, s-a stabilit obligația  

comunei Liești de a vinde apartamentul la prețul de 57.000 lei. 

In aplicarea sentinței, se supune spre aprobare Consiliului local, proiectul de 

hotărâre privind  aprobarea vânzării către dl. STANCU DUMITRU   a  

apartamentului nr. 4,  situat in comuna Liești, Bloc  Vechi, scara 1, Et. 1 și 

atribuirea   unei suprafețe  de teren în folosință în cotă indiviză, pe durata existenței 

construcției 

 

 

 

 

Consilier superior , 

 

 HODOROGEA Mioara 
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