ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.17
din 30 martie 2020
privind: aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului extravilan aflat in
domeniul privat al comunei Oancea, județul Galați situat in T.48, parcela 871/1,
871/2, lot.3 având categoria de pășune, însușirea raportului de evaluare și
constituirea comisiei de licitație.
Inițiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea,județul Galați;
Numărul și data depunerii proiectului: 708 din 26.02.2020.
Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați întrunit în ședința ordinară
din 30.03.2020;
Având în vedere referatul de aprobare înregistrat la nr.708 din 26.02.2020;
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialiate al primarului nr.719 din 27.02.2020;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr.1 activitate economică,
financiară, activități social culturale, culte, juridică și disciplină;
Având in vedere H.C.J nr.4409/1996 privind delimitarea și stabilirea
amplasamentelor pentru terenurile proprietate privată a comunei Oancea;
Având în vedere extrasul de carte funciara nr.13549/2020 emis de O.C.P.I.
Galați;
Având în vedere raportul de evaluare înregistrat la nr.18/1010/2020 întocmit
de expert evaluator Ec. Iftode Florica ;
Având in vedere prevederile art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale cu modificările si completările ulterioare;
Având in vedere prevederile art.129 alin.2 lit.(c) alin.6 lit.(b) ; art.363 alin.(4)
– (5) din O.U.G.nr. 57/2019 – privind Codul administrativ cu modificările și
completările ulterioare;
In baza art.139 alin.2 și art.196 alin.1 lit.a din O.U.G.nr. 57/2019 – privind
Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1(1) Se aprobă vanzarea prin licitație publică a terenului extravilan in
suprafață de 1,4783 ha, situat in tarla 48, parcela 871/1,871/2, lot.3 aflat in
domeniul privat al comunei Oancea, județul Galați, având categoria de pășune cu
prețul de pornire la licitație de 1.940 euro/ha .
(2) Se insușește raportul de evaluare nr.18/1010/2020 întocmit de ec. Iftode
Florica, expert evaluator, parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Se aprobă caietul de sarcini parte integrantă din prezenta hotărâre ,
prețul acestuia este de 50 lei și taxa de participare la licitație in suma de 100 lei.
Art.3 Garanția de participare la licitație este de 1.390 lei.
Art.4 Se constituie comisia de licitație în următoarea componență :
1. Președinte - Avădanei Pericle – viceprimar
2. Secretar - Brat Nicoleta – consilier achiziții
3. Membru - Dima Elisabeta – secretar general
4. Membru - Ciubotariu Aurora – referent
5. Membru - Sârbu Neculina – consilier principal
Art.5 Prețul de adjudecare se va achita la casieria primăriei sau direct in
contul deschis la trezorerie in termen de 20 zile de la data licitației.
Art. 6 Cheltuielile notariale vor fi suportate conform prevederilor legale,
cheltuielile cu elaborarea documentelor cadastrale și a raportului de evaluare vor fi
suportate de câștigătorul licitației.
Art.7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul
comunei Victor Chiriloaie, comisia de licitație iar comunicarea către Prefectul
Județului Galați va fi asigurată de secretar general Dima Elisabeta.

Președinte de ședință,

Niculina BOGATU.

Oancea – 30 martie 2020
Total consilieri ce compun Consiliul local = 9 consilieri
Total Consilieri prezenţi la şedinţă
= 9 consilieri
Au votat ”pentru”9 , Au votat”impotriva” 0 , Abţineri ...0...

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Elisabeta DIMA.

