ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind vânzarea unor terenuri din domeniul privat al comunei Cărpiniş
şi aprobarea preţului de vânzare a spaţiului din localitatea Cărpiniş,str.a Vil-a nr.26
Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
Având în vedere:
-referatul nr.4.421 din 23.10.2015 întocmit de Primarul Comunei Carpinis si Biroul
contabilitate, precum şi anunţul nr.3.478 din 01.09.2015 referitor la elaborarea proiectului de
hotărâre ;
-expunerea de motive a d-lui primar Sima Ioan;
în baza raportului Comisiei pentru probleme de buget-fmanţe,administraţie publică
locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Carpinis;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.b) , art.45 şi art.123 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările si completările ulterioare,adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.l-Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor situate în intravilanul localităţii
Cărpiniş şi extravilanul localităţii Iecea Mică,aflate în domeniul privat al comunei, conform Anexei
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2-Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei,conform Anexei nr.2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 3-Licitaţia va fi organizată de o comisie,având următoarea componenţă:
1.Hepp Matei Rudolf-viceprimar-presedinte
2. Borhidan Florica-referent-secretar
3.Stănia Ruxandra-contabil-membru
4.Damian Pompil-consilier local-membru
5.Jurca Teodor- consilier local-membru
Art.4-Se aprobă vânzarea către soţii Iacob Sorin Ioan şi Iacob Eleonora a terenului
intravilan din localitatea Cărpiniş,str.a V-a nr.52, înscris în CF nr.401220 Cărpiniş,nr.cadastral
401220,cu suprafaţa de 632 mp,teren pe care aceştia deţin o construcţie. Preţul de vânzare este de
7.081 lei +TVA.
Art.5-Se aprobă preţul de 5.837 lei pentru vânzarea spaţiului din localitatea Cărpiniş,str.a
Vil-a nr.26,conform Hotărârii nr. 34 din 28 iunie 2007 a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş şi
Raportului de evaluare întocmit de SC Afictim Impex S.R.L. la data de 20.11.2008.
Art.6-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează comisia de licitaţie
stabilită conform art.3 si primarul comunei ,d-l Sima Ioan,care este împuternicit să semneze
contractele de vânzare-cumpărare ce se vor încheia în faţa notarului public.
Art.7-Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi,totodată,se comunică:
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-Primarului Comunei Carpinis şi Biroului contabiliate;
- membrilor comisiei de licitaţie;
-presei locale.
Cărpiniş,29 octombrie 2015
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