ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
ORAŞUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în
vederea vânzării prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic închis a unui teren
aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în intravilanul satului Siminoc, str.
Murfatlar, nr. 2, lot 4/1, orașul Murfatlar, jud. Constanța, înscris în CF nr. 105439, nr.
cadastral 105439, în suprafață de 8.584 mp
Consiliul Local Murfatlar întrunit în şedința ordinară azi, 28.09.2021;
Văzând:
- Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare iniţiate de primarul oraşului Murfatlar,
Gheorghe Cojocaru;
- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Investiții, Biroul Urbanism;
- Avizul comisiei nr. 1, 4;
Văzând prevederile art. 334-346, art. 311, art. 354, art. 355, art. 363 din Ordonanţa
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c, art. 196 alin 1 din Ordonanţa de Urgenţă
nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL
evaluator ANEVAR, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta.
Art.2 Aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic închis pentru terenul
înscris în CF 105439, nr. cad 105439, în suprafață de 8.584 mp, cu un preț minim de pornire
al licitației de 212.000 lei fără TVA, echivalent a 42.900 euro, conform Raportului de
evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL (curs euro la data evaluării 4,9338
lei/euro.)
Art.3 Aprobarea documentației de atribuire, inclusiv caiet de sarcini și formulare conform
anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta.
Art.4 Desemnarea domnului/doamnei consilier local _____________________ membru
titular în comisia de evaluare oferte și domnul/doamna consilier _______________ membru
supleant în comisia de evaluare oferte .
Art.5. Împuternicirea primarului orașului Murfatlar, domnul Cojocaru Gheorghe să semneze
contractul de vânzare-cumpărare la un birou notarial.
Art. 6 Secretarul oraşului va comunica prezenta Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa,
primarului oraşului Murfatlar, precum şi tuturor factorilor interesaţi.
Prezenta a fost adoptată cu ……..…..voturi pentru, …….... abțineri, .......... voturi
împotrivă.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
VINTILĂ FLORIN

