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PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modelului de contract de vânzare cu plata în rate
pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Ţinând seama de Raportul de Specialitate al Direcţiei de Administrare a Fondului
Locativ Sector 6;
Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
- Codul civil;
- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;
- Ordonanţa nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Hotărârea nr. 644/2014 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001;
- Hotărârea Guvernului nr. 1263/2005 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea
privată a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în proprietatea
publică sau, după caz, în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în administrarea
Consilului Local al Sectorului 6.
- În conformitate cu Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul Civil;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă modelul de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuinţele din
Cartierul „Constantin Brâncuşi”, sector 6, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă modelul de Proces Verbal de Predare – Preluare a dreptului de proprietate
la contractul de vânzare cu plata în rate, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administare a Fondului Locativ Sector 6
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
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