ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.29
Din 29 noiembrie 2016
Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a suprafetei de 1.460 mp
teren situat in intravilanul localitatii Ogra ,identificat in
CF nr.51009 -Ogra, nr. cadastral 51009
Consiliul local intrunit in sedinta ordinara de lucru,,
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr.________/___________2016 al Biroului financiar contabil –Resurse
Umane din cadrul Primariei comunei Ogra, privind vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 1460 mp
teren situat in intravilanul localitatii Ogra ,identificat in CF nr.51009 -Ogra, nr. cadastral 51009;
-Raportul de evaluare inregistrat la Primaria comunei Ogra sub nr.5676/10.11.2016;
Văzând Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local,
Tinand cont de prevederile art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, cu modificarile si compleările ulterioare,
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.b, ale art.121 alin.(1) si (2), ale art.123 alin.(1)
si (2) precum si ale art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind
Administratia publica locala,
republicata, actualizata,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă vanzarea prin licitatie publica, a suprafetei de 1460 mp teren aflat în domeniul
privat al comunei Ogra, situat in intravilanul localitatii Ogra, identificat în CF nr. 51009 Ogra, nr. cad.51009.
Art.2 Se probă pretul de pornire al licitatiei la suma de 11.678 lei.
Art.3 Se aprobă pasul de strigare la licitatie, la suma de 100 lei.
Art.4 Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei publice , conform anexei nr.1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.5 Se desemnează comisia de licitaţie , în urmatoarea componenţă:
-preşedinte- Circa Călin-Cristian - viceprimar
- secretar - Vodă Gabriela - Sef Birou Financiar Contabil-Resurse Umane
- membru - Vincze Peter – consilier-Compartimentul Agricol, Cadastru, Relatii publice
- membru - Mosora Teofil - consilier local
- membru
- Bocsardi Andras - consilier local
Art.6 Se aprobă constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în următoarea componenţă:
- preşedinte- Crefelean Anicuţa-Ramona- secretar comuna Ogra
- secretar - Şanta Simona-Marcela- consilier Birou Financiar Contabil-Resurse Umane
- membru - Hădărig Ioan-Cristian - consilier local
Art.7 Primarul comunei Ogra va asigura executarea prezentei hotărâri , fiind împuternicit să
semneze contractul de vânzare-cumparare în faţa notarului public.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vuță Ionel

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Crefelean Anicuţa-Ramona

