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                                                          H O T Ă R Â R E A 

 

           privind însuşirea rapoartelor de evaluare a blocurilor construite pentru tineri, destinate  

           închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în orașul Deta,  

          str.Orhideelor-bl.A și B și str.Păduri-bl.13A și 13B, în vederea vânzării către actualii chiriași. 

              

 

              Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

              Având în vedere referatul nr. 3.286/2020 al Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite 

și taxe al Primăriei oraşului Deta, prin care se propune însuşirea rapoartelor de evaluare a blocurilor 

construite pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, 

situate în orașul Deta, str. Orhideelor - bl. A și B și str. Păduri - bl. 13 A și 13 B, în vederea vânzării 

către actualii chiriași, referatul de aprobare al Primarului oraşului Deta, precum şi avizele Comisiei de 

Urbanism şi administrarea patrimoniului şi Comisiei Economice ; 

              În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe și H.G. nr. 962/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998; 

              În temeiul art. 139 și art. 196, alin. (1), litera „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

             Art.1. Se însuşesc Rapoartele de evaluare nr. 80/07.04.2020 și nr. 81/07.04.2020, întocmite de 

ing. Marinescu Constantin, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, legitimaţia nr. 13.947, 

valabilă 2020, în vederea vânzării către actualii chiriași a apartamentelor construite pentru tineri, 

destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în orașul Deta, str. 

Orhideelor - bl. A și B și str. Păduri - bl. 13 A și 13 B. 

 

            Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 

 

                        - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ; 

                        - Primarului oraşului Deta ; 

                        - Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta ; 

                        - Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor şi 

administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta ; 

                       - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta ; 

                       - Prin publicare pe site-ul www.detatm.ro. 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       Consilier DORU-MIHAI BENDARIU.                                Contrasemnează, 

                                                                                                    SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                       CORALIA SCULEAN 

  

 

 

Nr.   69   din   28  aprilie  2020.          

http://www.detatm.ro/

