
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
CÂRLIBABA

Proiect nr.31 din 6 septembrie 2022

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 700
mp situat în intravilanul comunei Cârlibaba, identic din punct de vedere cadastral cu
nr.32453 ce aparține domeniului privat al comunei Cârlibaba, înscris în Cartea
Funciară 32453

Consiliul local al comunei Cârlibaba, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Referatul de aprobare a primarului comunei Cârlibaba nr.4350 din 7 septembrie
2022;
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.4364 din 8 septembrie
2022;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
În conformitate cu :
- prevederile art.334-346 și ale art.363 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor:
- Art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (1), art,140 alin.
(1) și art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă vânzarea, prin licitație publică a unui teren în suprafață de 700 mp,
categoria de folosință arabil, situat în intravilanul comunei Cârlibaba, identic din punct
de vedere cadastral cu nr.32453 ce aparține domeniului privat al comunei Cârlibaba,
înscris în Cartea Funciară 32453.
Art.2 Se aprobă Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică, conform
anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.3 Prețul de pornire al licitației prevăzut la art.1 este de 6800 lei, conform
raportului de evaluare însușit de Consiliul local, prezentat în anexa nr.2.
Art.4 Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice și instrucțiunile pentru ofertanți,
conform anexei nr.3. Prețul de achiziționare a caietului de sarcini este de 150 lei și se
va achita la casieria primăriei comunei Cârlibaba.
Art.5 Se numește comisia de evaluare pentru organizarea și desfășurarea licitației în
următoarea componență:

Președinte-
Secretar-
Membru-
Membru-
Membru-

Art.6 Se numesc membri supleanți pentru comisia de evaluare pentru organizarea și
desfășurarea licitației.

-
-
-



Art.7 Se numește comisia de soluționare a contestațiilor licitației în următoarea
componență:

-
-
-

Art.8 Primarul comunei Cârlibaba, județul Suceava, prin aparatul de specialitate va
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.9 Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul unităţii administrative:

- Instituţiei Prefectului județul Suceava.
- persoanelor de la art.5,6,7.
- Afișare pe pagina de internet şi la panoul de afişaj al Primăriei Cârlibaba.
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