JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA PESTISU MIC
PRIMAR
NR.49/02.08.2018

Expunere de motive
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în
suprafaţă de 7099 mp, proprietatea privată a comunei Peştişu Mic

În conformitate cu prevederile art.123,alin.1 si 2 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile
ulteriaore, Consiliul local hotaraste ca bunurile ce apartin domeniului privat , sa
fie vandute prin licitatie publica, organizata in conditiile legii.
Terenul care face obiectul vanzarii este in domeiul privat al comunei, se
afla situat in extravilanul satului Dumbrava, zona Valea Roatei, comuna Pestisu
Mic, si este in suprafata de 7099 mp, nr.cadastral 60584, avand categoria de
pasune.
Propun spre aprobare Consiliului Local al comunei Pestius Mic, vanzare
terenului prin licitatie publica cu strigare , organizata in conditiile legii a
terenului in suprafata de 7099 mp.
Pretul minim de pornire la licitatie va fi cel din evaluarea intocmita de un
evaluator autorizat de ANEVAR , prin care se stabileste valoare de piata a
terenului.

PRIMAR
Voina Leorean Casian

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA PESTISU MIC
PRIMARIA
URBANISM
NR.50/02.08.2018

Avizat
Primar,

Referat de specialitate
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în
suprafaţă de 7099 mp, proprietatea privată a comunei Peştişu Mic

Prezentul referat a fost intocmit in baza dreptului conferit de art. 123,alin.1
si 2 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu
modificarile si completarile ulteriaore, Consiliul local hotaraste ca bunurile ce
apartin domeniului privat , sa fie vandute prin licitatie publica, organizata in
conditiile legii.
Terenul care face obiectul vanzarii este in domeiul privat al comunei, se
afla situat in extravilanul satului Dumbrava, zona Valea Roatei, comuna Pestisu
Mic, si este in suprafata de 7099 mp, nr.cadastral 60584, avand categoria de
pasune.
Pretul minim de pornire la licitatie va fi cel din evaluarea intocmita de un
evaluator autorizat de ANEVAR , prin care se stabileste valoare de piata a
terenului.

Intocmit
Inspector Bera Angela

