ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORA UL T LMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.229/2008
privind atestarea la domeniul privat al ora ului T lmaciu a imobilului/teren situate în T lmaciu,
str.M.Viteazu, nr.14 identificat în CF 483 T lmaciu, nr.top.4197/1 în suprafa de 226 mp i aprobarea
vânz rii, prin licita ie public a acestuia.CONSILIUL LOCAL T LMACIU, întrunit în edina ordinar din data de 27.11.2008;
Analizând proiectul de hot râre iniiat de primarul ora ului T lmaciu;
Examinând
raportul nr.10937/2008 intocmit de consilier juridic din cadrul Primariei Orasului
Talmaciu prin care se propune atestarea la domeniul privat al ora ului T lmaciu a imobilului/teren situate în
T lmaciu, str.M.Viteazu, nr.14 identificat în CF 483 T lmaciu, nr.top.4197/1 în suprafa de 226 mp, teren aflat
în intravilanul orasului T lmaciu i aprobarea vânz rii, prin licitaie public a acestuia ; precum i expunerea de
motive nr.10938/2008 a primarului ora ului T lmaciu;
Având avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local T lmaciu;
In temeiul art.36 alin.1 din Legea 18/1991 privind fondul funciar, cu modific rile i complet rile
ulterioare;
În conformitate cu art.4 si 5 din Legea nr.215/2001 privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia i a art.13 alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea execut rii construciilor i unele m suri
pentru relaizarea locuinelor;
In baza art.36 alin.2 litera c coroborat cu alin.5 litera b , art.46 alin.1 i art.115 alin.1 lit. a din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
HOT R TE:
Art.1- Se atest apartenena la domeniul privat al ora ului T lmaciu a imobilului-teren situate în ora ul
T lmaciu, str.M.Viteazu, nr.14, identificat în CF 483 T lmaciu, nr.top. 4197/1 în suprfa de 226 mp.
Art.2-Se însu e te raportul de evaluare întocmit de expert evaluator Moldovan Fulea Bogdan Cristian,
conform anexei 1 care face parte integrant din prezenta hot râre.
Art.3-Se aproba vanzarea , prin licitatie publica , cu destinatia edificare locuinta, a imobilului-teren
situat in Talmaciu, str.M-Viteazu, nr.14 , identificat in CF 483 Talmaciu, nr.top. 4197/1 in suprafata de 226 mp.
Art.4-Pretul de pornire al licitatiei este de 13,64 lei/mp, iar pasul de strigare de 0,10 lei , conform
raportului de evaluare.
Art.5-Se aproba caietul de sarcini al licitatiei publice deschise conform anexei 2 ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.6-Plata vanzarii se poate face integral la data incheierii contractului de vanzare-cumparare sau 50%
la data incheierii contractului, iar diferenta în doi ani . in rate anuale egale.
Art.7-Valoarea de garantie este de 10% din valoarea totala a vanzarii.
Art.8-Indeplinirea prezentei revine compartimentului urbanism si secretar din cadrul Primariei
Orasului Talmaciu.
Adoptat in Talmaciu la
27.11.2008
PRE EDINTE DE EDIN
RUS IOAN
CONTRASEMNEAZ
SECRETAR
HANEA VIOLETA

Difuzat:1ex.Inst.prefectului, 1ex.dos.sed.,1ex.dos.hot.,1ex.primar, 1ex.urb.,1ex.contab., 1ex.afisare
7ex.

