
 

 

ROMÂNIA 

Consiliul Local Al Comunei Maşloc 
Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

 

Hotărârea nr.5 

Din 19.02.2020 

privind exprimarea acordului cu privire la vânzarea spaţiului locativ din 

loc. Mașloc, nr.26, în baza Legii nr.112/1995 

 

Consiliul Local Maşloc  

   

  Reunit în ședință ordinară în data de 19.02.2020 și având în vedere cererea d-lui 

Steleac Dumitru, în calitate de chiriaş în imobilul din com. Mașloc, sat Mașloc, nr.26, prin 

care solicită cumpărarea respectivului imobil, în baza Legii nr.112/1995, însoțită de declarația 

autentificată la notar public din care rezultă că d-l Steleac Dumitru nu a dobândit și înstrăinat 

locuință proprietate personală după data de 01.01.1990 și până în prezent, iar la data de 

25.11.1995 deținea contract de închiriere pentru locuința din loc. Mașloc, nr.26, jud. Timiș, 

 Ţinând cont de faptul că respectivul imobil nu a făcut obiectul legilor de retrocedare, 

 Vîzând adresa nr.134/16.09.2019 formulată de SC OJCVL TIM SRL în care arată că 

este un mandatar al Statului Român privind vânzarea tuturor imobilelor cu destinația de 

locuință ce se află în proprietatea acestuia către populație. 

 În baza art. 9 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor 

imobile cu destinaţia de locuinţă trecute în proprietatea statului, 

 În conformitate cu prevederile art.129 (1), (2) lit.c), art.139 (1), art.193 (1) lit.a) din 

OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, 

 

Hotărâşte 

 

 Art. 1 Se exprimă acordul cu privire la vânzarea spaţiului locativ înscris în CF 

nr.403338 Maşloc, nr. top. 42/a-42/b situat în loc. Mașloc, nr.26, către d-Steleac Dumitru  în 

calitate de chiriaș în imobilul din com. Mașloc, sat Mașloc, nr.26, în condițiile legii 

nr.112/1995 cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.2 Vânzarea imobilului menționat la art.1 se va face de către SC OJCVL TIM SRL 

în calitate de mandatar al Statului Român privind vânzarea tuturor imobilelor cu destinația de 

locuință ce se află în proprietatea acestuia către populație. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică: 

  Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş 

  d-lui Steleac Dumitru  

  SC OJCVL TIM SRL 

  cetăţenilor comunei prin afişare 

 

                       Preşedinte de şedință                                           Contrasemnează, 

                           Consilier local,                                                  Secretar general, 

                                          Iercu Eugen                                                      Szigeti Cornel  

 

 

-nr. total/nr. cons.prez.:11/ 9 

-voturi pentru: 9 

-voturi împotrivă:  0 

-abțineri:  0 


