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JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂREA 

           Nr. 164 din 27.06.2019 

 

privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, şi a 

comisiei de licitatie pentru vânzarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a 

orasului. 

 
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit  în şedinţă ordinară la data de 27.06.2019 

Având în vedere: 

 -  cererea nr. 7715/18.06.2019 a d-lui Lazar Florinel, 

 -  Studiul de oportunitate nr. 7785/2019  , 

-   avizul favorabil al  comisiilor de specialitate 1,2 si 3 ale Consiliului Local, 

-   avizul Secretarului oraşului văzând ca au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa 

decizionala în administratia publica; 

            În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

republicată cu modificarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art 36,   art.39  alin.1 , art. 45 , coroborate cu art. 115 alin.1    lit.”b” , alin. 3, 5, 

6 ,7  din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, cu modificarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE; 

 
 ART.1. Se aprobă studiul de oportunitate anexa nr.1 la prezenta hotărâre privind vânzarea prin 

licitaţie publică  a unui teren din domeniul privat al orasului în suprafaţă de 630 mp., înscris în CF 

58403, nr. Cadastral 58403. 

 ART.2. Se aproba caietul de sarcini pentru scoaterea la licitatie în vederea vânzarii  terenului, 

conform  anexei 2 la prezenta hotarare. 

 ART.3  Se aproba comisia de licitatie ce va face evaluare-negocierea ofertelor în vederea 

vânzarii, conform anexei 3 la prezenta hotarare. 

      ART.4  Se însuşeşte raportul tehnico economic de evaluare a terenului, întocmit de comisia de 

experti din cadrul societatii SC COLIS SRL, valoarea minima de vanzare se stabileste  la 8,04 

euro/ mp teren. 

      ART.5  Se aprobă vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 630 mp, 

proprietate privată a orașului, înscris în CF 58403 Tăuții Măgherăuș, nr. cadastral 58403, iar suma 

încasată în urma vânzării va fi folosită pentru investiții în orașul Tăuții Măgherăuș. 

      ART.6  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, incheierea şi semnarea contractului de 

vânzare cumparare se incredinteaza primarul orasului Dl. Ardelean Anton. 

      ART.7    Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevazut de lege: 
   -Primarului Orasului Tautii Magherauş, 

  -Prefectului Judeţului Maramureş, 

  -Compartimentului urbanism al primariei 

  -Comisiei prevazute în anexa 3, 
                                                                 

                                                               Presedinte de ședință 

                                                              Șomcutean Marinică 

                                                                                       

                                 

 

 

                                                                              Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                     Bindila Calin Ioan     

 

Au fost prezenti 13 consilieri din 13 în functie 

Dl consilier Bonti Iosif nu voteaza 

Adoptata cu unanimitate 

Nr .164/27.06.2019        

 


