ROMANIA
JUD. CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
Nr. 101 din 26.10.2016
privind aprobarea
si insuşirea
raportului de evaluare întocmit de către evaluator
autorizat GUŞAVAN LAURENŢIA CĂTĂLINA – membru ANEVAR pentru stabilirea
valorii de piaţă pentru Lot 2 în suprafaţă de 436 mp (Str. Fântâniţei, nr. 4), Lot 7 în
suprafaţă de 492 mp (str. Frasinului, nr. 4), Lot 12 în suprafaţă de 515 mp (str. Plopilor, nr.
11), Lot 39 în suprafaţă de 345 mp (str. Salcâmilor, nr. 14) din oraşul Murfatlar, jud.
Constanţa - suprafeţe de teren propuse pentru vânzare în vederea construirii de locuinţe in
conditiile organizarii unei licitatii publice
Consiliul Local Murfatlar, intrunit in sedinta ordinara azi, 26.10.2016,
Vazand:
 Proiectul de Hotarare si expunerea de motive initiate de Primarul orasului
Murfatlar;
Raportul de evaluare intocmit
de
evaluator autorizat
LAURENŢIA CĂTĂLINA – membru ANEVAR ;
 Raportul tehnic de specialitate intocmit de dna Ciubuc Iuliana;
 Avizul comisiei de specialitate nr. 1;
 Avizul de legalitate al secretarului;

GUŞAVAN

În temeiul prevederilor 36 alin.2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45 si art. 115, alin. 1, lit. b
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul Local Murfatlar;
HOTARASTE:
Art. 1 - Aprobarea
si insuşirea
raportului de evaluare întocmit de către
evaluator autorizat GUŞAVAN LAURENŢIA CĂTĂLINA – membru ANEVAR pentru
stabilirea valorii de piaţă pentru Lot 2 în suprafaţă de 436 mp (Str. Fântâniţei, nr. 4), Lot 7 în
suprafaţă de 492 mp (str. Frasinului, nr. 4), Lot 12 în suprafaţă de 515 mp (str. Plopilor, nr. 11),
Lot 39 în suprafaţă de 345 mp (str. Salcâmilor, nr. 14) din oraşul Murfatlar, jud. Constanţa suprafeţe de teren propuse pentru vânzare în vederea construirii de locuinţe , cu amendamentul
ca pretul minim de pornire la licitatie sa fie 35 euro/mp pentru terenurile mentionate mai sus.
Art.2
Aprobarea organizarii unei licitatii publice in conditiile legii pentru
vanzarea terenurilor enuntate conform art. 1 .
Art.3
Data, ora, locul organizarii licitatiei precum si caietul de sarcini vor fi
stabilite prin dispozitia primarului.
Art.4
Comisia de licitatie va fi stabilita prin dispozitia primarului.
Art.5 Cu ducerea la indeplinirea prezentei hotarari se insarcineaza executivul.
Art.6
Secretarul orasului Murfatlar va comunica prezenta hotarare Primarului
orasului Murfatlar, Institutiei Prefectului Judetului Constanta, precum si oricaror persoane
interesate.
Prezenta a fost adoptata cu …11….. voturi pentru, ……1…..
abtineri, ……3…. voturi impotriva.
PRESEDINTE,
BRANESCU NICU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

