
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL RADAUTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobare a vanzarii prin ricitatie pubrica a suprafetei de 320 mp.teren

situat in intravilanul municipiului Radauti str.Nicolae Balcescu fnjud.suceava

Consiliul local al municipiului Radauti ,intrunit in sgdinta ordinara din data de 18.12.2014;
Avand in vedere :

- 
-:,pY,9t* de motive prezentata de domnul Epifanie Tiberiu Maerean , viceprimar al municipiului

Radauti judetul Suceava ;
-raportul de specialitate al Compartimentului registrul agricol ;
-rapoartele Comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
-prevederile Codului Civil ,titlul V <<despre vinderi>>;
-prevederile legii 18/ 199 1 republicata a fondului funciar:
-prevederile legii 247 /2005 actualizata,privind reforma in domenile proprietatii si justitiei ,titlul Xprecum si unele masuri adiacente;
-prwederile 

_legii 50/l99lprivind autorizarea executarii lucrarilor de constructii ,cu modificarile si
completarile ulterioare;

-prevederile legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
lextrasul de carte funciara pentru informare nr.36544 din 31.10.2014 eliberat de'Biroul de Cadastru

si Publicitate Imobiliara Radauti;
-cererea inregistrata la Primaria municipiului Radauti sub nr.29783/2013 a numitului Ciobanu petre;

In temeiul prevederilor ar1.36 alin e) litera c ) ,alin (5) Iitera b) ,art.45 alin (3) si art.l23 din
Legea 215/2001 a administratiei publice locale ,republicata cu modificaiile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art'I. Se aproba preluarea in domeniul privat al municipiului Radauti din proprietatea statului a
suprafetei de 320 mp.teren situat in intravilanul municipiului Radauti ,strada Nicolae Balcescu fn
judetul Suceava ,in conditiile art.26 si 36 din Legea l8/199I republicata a fondului funciar.
An.?. 

.Sg 
aproba vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 320 mp.teren situat in intravilanul

municipiului Radauti str.Nicolae Balcescu fn judetul Suceava,identic iu parceta 36544 din CF
36544 Radauti (provenita din conversia de pe hartie a CF 8487) conform schitei scara l:500,ce
constituie anexa I a prezenta hotararc.
Art. 3.Se aproba pretul de pomire al licitatiei, in suma de 14.300 lei fara TVA, conform raporrului de
expertiza care face parte integranta din pre zenta hotarue.
Art.4. Cheltuielile cu evaluarea terenului precum si cele topocadastrale si notariale vor fi suportate de
cumparatori.
Art.5. Primarul municipiului Radauti prin compartimentele de specialitate va duce la indeplinire
prezenta hotarare.
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