
ROMANIA
JUDETUL ARAD,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOFRONEA

HOTA.RAREA nr.33
Din 29 mai 2013

-privind aprobarea documentatiei pentru licitatia publica in vederea .
-=-A.o.4-L.a-riiloturilor de teren pentru constructia de locuinte

Consiliul Local al comunei $OFRONEA,
Avand in vedere:

- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sofronea,
-referatul d-nei Zau Sanda,privind aprobarea documentatiei pentru licitatia publica In

a vanzarii loturilor de teren pentru constructia de locuinte;
-evalurarea terenurilor In cauza efectuata de evaluator UNEVAR Stanca Dorin;
-prevederile art.121 din Constitutia Rornaniei;
-prevederile art.36 (5) lit.c din Legea 215/2001 .republicata cu modificarile si

I tarile ulterioare;
-Legea nr.5011991,privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii .republicata;

In temeiul art.45(1) din legea 21512001,privind Administratia
a locala.adopta prezenta:

HOT A.RA.RE:

Art.1. Pretul de pomire a licitatiei publice pentru vanzarea locurilor
" a a astfel cum a fost el stabilit prin Hotararea Consiliului Local al comunei
- onea nr.78 din 29 noiembrie 2012 se modifica astfel :

Pretul de pomire la licitatie este de 8 (opt) Euro/mp + TVA, pentru
rurile inscrise in C.F.nr. 301545 si nr.C.F nr.301540, ~ide 5 (cinci) Euro/mp+ TVA

tru loturile inscrise 'in C.F nr.300199,300231,300230,300215,300188,300189,
198. Pretul final de vanzare rezultat In urma licitatiei publice deschise urrneaza

.; se achita astfel:.
-1/2 din valoarea terenului In termen de 30 zile calendarisitice de la data

_ judecarii terenului.
-1/2 din valoarea terenului pana la data de 31 iulie 2014.

Art.2. Pentru un numar de 9 locuri de casa .nevandute la licitatiile
rioar -se , se reconfirma caietul de sarcini a licitatiei publice deschise In vederea

anzarii loturilor de teren pentru constructia de locuinte.conform anexei nr.1 parte
egranta din prezenta hotarare.

-//-



Art.3.Comisia de licitatie este cornpusa din:
-loan Babau -primarul comunei;
-Costea Mihaela-secretarul comunei;
-Zau Sanda-referent la compartimentul urbanism;
-Horvath Beatrice-consilier local;
-Ciupuliga Dorin-consilier local.
Art.4.Se imputerniceste primarul comunei -d-nul loan Babau

__ '••.•..•.•l••a la notar public,contractele de vanzare- cumparare cu castigatorii
- tiei pub lice.

Art.S.Se comunica cu:
-Institutia Prefectului Jud.Arad;
-se aduce la cunostinta publica prin afisare la afisier.publicare pe

primariei Sofronea si In ziarullocal.

Avizat pentru legalitate,
Secret r Mihaela Costea

oturi "pentru"-10 ; -consilieri in functle 11;
consilieri prezenti la sedlnta- 10.


