ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU

PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului in suprafaţă de 8841 mp, proprietate privată a orașului
Geoagiu, situat în extravilanul orașului Geoagiu, înscris în CF 63968 Geoagiu,
nr. cad. 63968
Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara
Având în vedere nota de fundamentare a Primarului Oraşului Geoagiu prin care se propune
aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului in suprafaţă de 8841 mp, proprietate privată a orașului
Geoagiu, situat în extravilanul orașului Geoagiu, înscris în CF 63968 Geoagiu, nr. cad. 63968, in sensul de a
se stabili pretul de la care porneste licitatia la suma de 9.800 lei, precum şi raportul Serviciului Arhitect șef,
Reținând că terenul nu este necesar desfasurarii activitatii instituției, este liber, nu a fost revendicat, iar
curatarea si intretinerea sa presupune costuri care nu se justifica in economia unitatii, in timp ce prin vanzare
se va obtine o suma de bani care poate fi utilizata in sectiunea de dezvoltare pentru investitii publice;
Vazand că a fost îndeplinită obligația autorităților administratiei publice de a informa și de asupune
dezbaterii publice proiectele de acte normative așa cum este reglementată de Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația public, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Tinand seama de prevederile art. 8 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările și completările ulterioare;
In conformitate art. 121 alin. (2), art.123, alin (1), art. 36 alin. (5), lit.”b” şi ale art. 45, alin. (3), din Legea
administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. I. Aproba vânzarea prin licitație publică a terenului in suprafaţă de 8841 mp, proprietate privată a
orașului Geoagiu, situat în extravilanul orașului Geoagiu, înscris în CF 63968 Geoagiu, nr. cad. 63968. Noul
proprietar este obligat sa mentina categoria de folosinta a terenului - fanat, cu respectarea prevederilor OUG
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2. Consiliul local Geoagiu îşi însuşeşte raportul de evaluare a terenului, executat de evaluator
autorizat Ploeșteanu Flaviu, şi stabileşte preţul minim de la care porneşte licitaţia la suma de 9.800 lei.
Art. 3. Aproba comisia de licitaţie pentru vanzarea imobilului, in urmatoarea componenta:
1. Presedinte – Toderas Titus
2. Olaru Liana – membru
3. Pușcașu Gabriel - membru
4. Vartolomei Adrian - membru
5. Tataru George - membru
Art. 4. Imputerniceste pe dl Vălean Ioan, primarul orasului Geoagiu, sa semneze contractul de
vânzare-cumpărare in forma autentica.
Art. 5. La data adoptarii prezentei hotarari se revoca hotararea nr. 62/2015.
Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara;
- Primarului oraşului Geoagiu;
- Serviciului financiar, contabilitate
- Serviciului Arhitect Șef
- Membrilor comisiei.
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