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privind demararea procedurilor de cumpárare
a unui teren din oraul Cománqti
Consiliul Local a! orasnlui Comànesti, jud. Bacáu, Intrunit In sedinta ordinará
din 27.09.2017.
Având In vedere:
Adresa doamnei Moraru Mariana, prin care aduce la cunoflinçA cä pune in vânzare
terenul intravilan proprietate personalã, In suprafaa de 222 mp din oraului Comäneti,
strada GIrlei nr. 7.
Referatul nr. 36375/13.09.2017 Intocmit de Seviciul Urbanism §i Amenajare a
Teritoriului i Oficiul Juridic, prin care pmpune apmbarea demarãrii procedurii de cumpArare a
unui teren de interns local din orau! Comãneti, strada GIrlei nr. 7.
Expunerea de motive nr. 36375 /B/13.09.2017 a Primarului Orau1ui Comäneti;
-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadml Consiliului Local Cománeti.
In conformitate cu:
prevederile art. 858, 863 lit. d) ,art. 1666 din Codul Civil;
art. 123 aim. I ten finala din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completàrile ulterioare;
Legea nr. 213/1998 din 1998 privind bunurile proprietate publica
In temeiul art. 36 alin. (2) lit c), art. 45 aIm. (3) qi art. 48 all (2), art. 115 aIm (1),
lit. b din Legea administra%iei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificirile
i completärile ulterioare, adoptA urmätoarea
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Art.! Consiliul Local ComAneti aprobà demararea procedurilor In vederea
cumpäràrii de cãtre Orau1 Comàneti a unui teren de interes local, In pprafaça de 222 mp,
situat in intravilanul orau1ui Comàneti, strada GIrlei nr. 7.
Art.2 Pmul de cumpäraie al terenului se va stabili prin negociere lithe pàfli ji flu va putea
depAsi valoarea rezultatA din raportul de evaluare ce se va Intocmi In acest sens §i care va fi
aprobat ulterior pit hotarâre de consiliul local.
Art.3 In vederea negocierii pretului de cumpãrare a terenului prevAzut la art. 1 , se
va constitui o comisie din a cärei componenta vor face parte preeclinçii comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Comãneti, iar membrii comisiei ce fac parte din
aparatul propriu a! Primarului oraului Comàne$i, vor fi numiti prin dispoziie.
Art.4 Pretul cumpärarii §i cheltuielile ocazionate pentru mncheierea contractului
de vãnzare cumpArare, precum §i alte taxe ce jin de perfectarea cumpãrärii sunt In
sarcina cumpAratorului §i se suportä din bugetul local.
Art.5 Prezenta hotArare se va comunica Institutiei Prefectului judeului Back,
Primarului oraului Comàneti, Serviciului Urbanism, Direc;iei economice, precum i
.T. Comanefli, pentru ducere la Indeplinire.
Compartimentelor interesate
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Din 27.09.2017
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