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H O T Ă R Â R E A  nr.13
din data de 29.07.2016

Privind aprobarea caietului de sarcini şi a raportului de evaluare pentru vânzarea 
prin licitaţie publică a terenului, din domeniul privat al comunei, situat în 

loc.Buneşti, nr. adm.FN, înscris în CF 100062 Buneşti, sub nr. top./cad.2929/2, în 
suprafaţă de 6.500 mp.

                              Consiliul local Buneşti întrunit în şedinţă publică lunară, ordinară la data 
de 29.07.2016, 

                              Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Buneşti, 
privind aprobarea caietului de sarcini şi a raportului de evaluare pentru vânzarea prin 
licitaţie publică a terenului, din domeniul privat al comunei, situat în loc.Buneşti, nr. 
adm.FN, înscris în CF 100062 Buneşti, sub nr. top./cad.2929/2, în suprafaţă de 6.500 mp. 
şi avizat de comisia de specialitate,   

                          Ţinând cont de raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ANEVAR 
Cătană Dorin, 

                             Având în vedere prevederile art.36, alin.(5), lit.b, şi art.123, alin.(1 şi 2) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
 
                            În temeiul art.45, alin.(1), din Legea nr.215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1: Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan, din domeniul privat al 
comunei, situat în loc.Buneşti, nr. adm.FN, înscris în CF 100062 Buneşti, sub nr. 
top./cad.2929/2, în suprafaţă de 6.500 mp.

Art.2: Se aprobă caietul de sarcini conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă raportul de evaluare conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.4: Primarul comunei Buneşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                           SECRETAR   
          Vasile IORGULESCU                                                 Adrian Gheorghe PĂLĂŞAN

Cvorum: Nr. consilieri în funcţie = 11; prezenţi la şedinţă = 9; voturi  pentru = 9; voturi împotrivă = 0. 
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Difuzare : 1 ex.la Instituţia Prefectului; 1ex.la primarul comunei; 1 ex.la dosarul de şedinţă; 2  ex.difuzare.


