
ROMANIA
JUDETUL MURI$

CONSILIUL LOCAL IINGHENI
547605. Uneheni. i l .  357 tel/ fax:0265-328.112r 328.212.

e-mail : secretar@primariaungheni ro

}IOTARAREA NR.34
Din 26 iunie 2013

privind treccrea locuinlelor pent:u tineri, din proprirtat'ea publici a oraSului Ungheni

in proprietatea publicl a statului

Consiliul Local al oragului I Ingheni, intrunit in 5edinla ordinara din data de 26 iunte

2013,

Av6nd in vedere Expunerea de motive nr. 3680/18.06-2013 prezentati de Prirr'arul

oragului lJngheni, Raporhrl de specialitate nr. 3681/18.06.2013 intocmit de Serviciul

Financiar-Conrabilitate din cadrul P;'im[riei oraqului Ungheni;

Potrivit proioctului de hotdr6re propus de primarul oraqtrlui Ungheni 9i avizat favorabil

de cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Unghcni,

in concordanli cu prevederile Legii nr. 15211998 privind infiinJarea Agentiei

Nalionale pentru Locuinle republicatd cu modificdrile 9i r:ompletdrile ulterioarc;

JinAnd cont de adresa Agentiei Na{ionale pentru Locuirfc nr.7284117.05.201 '1;'

Vnzdnd dispoziliile aft. 9, alin. (2) din Legea nr. 21311998 privind proprietatea publica

qi regimul jurirlic al acesteia, cu modifrcdrile gi completdrile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), ar1.45, alin. (3) 9i art. 11-5, lit. b) din

Leg:a nr.21 5/2001 privind administraiia publici localS, republicatl

HOTARA$'tE:

Art.l (i) Construcliile de locuinle aferente imobilelor identificate confom Anexei

nr.1 la prezeiittl hotdrdre trec din proprietatea publicli a oraqului Ungheni in proprietatea

publicf, a statului, in vederea trecerii acestora in proprieiatea privatd a statului conform

pre, ;derilor legii organi.:c.



(2) Terenui aferent gonstructiilor aparline domeniuiui pri.,zat a oraqului
Ungheni, rtgtmul juridic al acestuia rdmdne nesrhimbat"

Art.2 Dupa ftecerea in proprietatea privatd a statu.lui, construcliile de rocuinle
prevdzute la Art. 1, alin. (1) rdman in administrarea consiliului Locar al oragurui Ungheni, in
vederea vdnzirii locuinlelor/apartamentelor cdtre cei in drept, la cererea acestora, in condiliile
legi i .

Art.3 Locuinlel e/apartamentere prevdzute ra Art.2, pentru care nu sunt iruegistrate
solicitdri de cunrpirare in condiliile legii, din partea titularilor contractelor de inchiriere, sau
cele vacante se administreazd in continuare ca locuinle pentru tineri, destinate inchirierii.

Art'4 Cu ducerea ia indeplinire a prezeutei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Ungheni.

Art.S Prezen'La hotara-re se comun ioa:
- Institutiei prefectului judetului Mures,
- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,
- Serviciuluifinanciar-contabil,

- Agenliei Najionale penrru Locuinle
- Se afiseaza la sediul primarici orasnlui Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 26 itnie 2013
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