ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 40/2017
Privind aprobarea cumpărării unui teren în cotă de ½ din suprafața de 132 mp
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţă publică ordinară din data de 20.07.2017,
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a Primarului Comunei Valea
Crişului prin care
Văzând rapoartele de specialitate ale compartimentului contabilitate şi avizul secretarului
Comunei Valea Crişului;
Având în vedere prevederile :
a) art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(4) lit. e) şi art. 123 alin.(1) teza finala din Legeaadministraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
b) art. 859, art. 1650 alin.(1), art. 1652 si art. 1657 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Szanto Emese Judit
În temeiul art.36 alin.(9), art.45 alin.(2) lit.f) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă demararea procedurilor în vederea cumpărării de către Comuna Valea
Crișului a terenului în cotă de 1/2 din suprafața de 132 mp, respectiv 66 mp (teren
neproductiv – drum) identificat conform CF nr 24371, nr top 733/1/2 proprietatea SC
Construcții Montaj Consact SRL, CUI 551921.
Art. 2 Prețul maxim de achiziționare a terenului identificat la art 1, nu poate depăși suma
de 996 lei fără TVA, conform raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat Szanto
Emese Judit, anexă la prezenta.
Art. 3 Se împuternicește primarul comunei Valea Crișului, dl Kisgyörgy Sándor în calitate
de reprezentant legal, pentru semnarea oricăror documente necesare în vederea achiziționării
terenului identificat la art 1.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinează Primarul Comunei
Valea Crişului şi compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei Comunei Valea
Crişului.
Valea Crişului, la 20.07.2017
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