
 

 

 
 

HOTARAREA Nr._______ 

    din ………2019 

privind vânzarea către d-nei  Sabina  MIHALACHE  a  apartamentului nr. 28,  situat in 

comuna Liești, Bloc Cireș 2, Et. 3 , Sc…. şi atribuirea   unei suprafeţe  de teren în folosinţă 

în cotă indiviză, pe durata existenței construcţiei 

 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului :                      5959/ 17.04.2019                               

 

   

                         Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in ședința ordinara din data de 

……………….2019; 

  Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator, inreg. sub. nr. 

5959/ 17.04.2019   ; 

  Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești, inreg. sub nr .    din 

…………………………….; 

  Având în vedere protocolul nr.2224/27.03.1995 încheiat între RAJGC 

Covurlui - Galaţi şi Primăria Lieşti, privind predarea-primirea fondului locativ; 

  Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr._2_; 

 Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator întocmit 

de evaluator autorizat Iftode Florica , înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 5952 

/17.04.2019; 

  Având in vedere cererea d-nei  Sabina  MIHALACHE  , înregistrată sub nr. 

……… ,prin care se solicita cumpărarea apartamentului ocupat in baza contractului de 

închiriere, în care se exprimă și acordul  cu privire la prețul vânzării;  

  Având în vedere prevederile art. 1 si art. 5 ale  Decretului - Lege nr. 

61/17.02.1990 privind vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului către 

populaţie; 

  Având în vedere prevederile art. 1 si art. 7 ale Legii nr.85/1992 privind 

vânzarea de locuinţe şi alte spaţii cu alte destinaţii  construite din fondurile unităţilor 

economice sau bugetare de stat, modificate prin Legea nr.79/1997, apartamentele 

neintrând în categoria celor de intervenţie sau de serviciu, conform 

H.C.L.nr.19/29.09.1998; 

 Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), literele ,,c” si  alin.  (5), lit. 

,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

  In baza art. 45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 
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                     H O T A R A S T E : 
   

  Art.1.- Se aprobă vânzarea către vânzarea către d-nei  Sabina  

MIHALACHE  a  apartamentului nr. 28,  situat in comuna Liești, Bloc Cireș 2, Et. 3 , Sc…. 

şi atribuirea   unei suprafeţe  de teren în folosinţă în cotă indiviză, pe durata existenței 

construcţiei, la prețul 72.500 lei,  fără TVA. 

 

 

 

  Art.2.  Se atribuie în cotă indiviză, teren în folosinţă pe durata existenţei 

construcţiei, în suprafața ce se calculează  de către S.C. LOCONFORTS.A. și se înscrie  în 

contractul de vânzare-cumpărare. 

 

  Art.3.- Domnul primar al comunei se însărcinează cu  îndeplinirea prezentei , 

prin compartimentul financiar-contabil. 

 

  Art.4.- Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul 

comunei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    Contrasemnează,   

 Costică CRISTEA                                            Secretarul comunei Liești, 

__________________________        Vasile AVADANEI 

 

 __________________________ 
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HOTARAREA Nr.__ __ 

                            din …………………….. 

privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan cu 
categoria de folosință arabil,  in suprafață de 627 mp ,   aparținând 

domeniului privat de interes local al comunei Liești,  teren situat in Cv. 
43, P 1351/3, număr cadastral  106618 

 
___________________________________________________________________________ 

INIŢIATOR: Bot Iulian,  primarul comunei Lieşti  

Nr. şi data înregistrării proiectului de hotărâre :_              5957 / 17.04.2019                               

 

 

Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in ședința ordinara, in data de ..; 

 

                      Având in vedere expunerea de motive a inițiatorului nr. 5957/17.04.2019 ;                              

           Având in vedere raportul întocmit de compartimentul de resort din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Liești nr…………………..; 

  Având in vedere raportul de avizare al  comisiei de  specialitate nr.  …………. ; 

Având in vedere raportul de evaluare a terenului întocmit de evaluator autorizat 

Iftode Florica , înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 5951/17.04.2019; 

    

  Având în vedere dovada dreptului de proprietate făcuta prin H.C.L. nr. 52 din 

29.11.2018 și Extrasul de carte funciară nr. 106618, eliberat de OCPI Liești;   

   

  Având in vedere art. 28, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice 

locale, , cu modificările si completările ulterioare ;  

 

Având in vedere art. 871-873 din Codul Civil; 

  Având in vedere art. 13, alin. l din Legea 50/1991 privind autorizarea executării 

construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată , cu modificările și 

completările ulterioare; 

            Având in vedere prevederile art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. ,,c,, si alin. (5), 

lit. ,,b,, , art. 123, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 

  În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b,, , din 

Legea nr. 215 /2001 a administrației publice locale,  republicata, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 

                                         H O T A R A S T E: 
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Art.1. - Se  însușește raportul de evaluare a terenului întocmit de evaluator autorizat 

Iftode Florica , înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 5951/17.04.2019, conform anexei 

nr. 1 . 

Art.2. – Se aprobă Caietul de sarcini cu privire la concesionarea imobilului precizat în 

art.1, conform anexei 2 la prezenta hotărâre;           

Art.3.- Se aproba concesionarea, prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria 

de folosință arabil,  in suprafață de 627 mp ,  aparținând domeniului privat de interes local al 

comunei Liești,  teren situat in Cv. 43, P 1351/3, număr cadastral  106618, anexa - 3 la prezenta 

hotărâre. 

            Art.4.-Se aprobă instrucţiunile privind desfăşurarea licitaţiei, conform anexei nr. 4; 

          Art.5.- Condiţiile de concesionare sunt cele prevăzute în contractul de concesiune - 

anexa 5 la prezenta hotărâre. 

Art.6. - Durata concesiunii este de 49 ani 

Art.7.(1)- Preţul de pornire a licitaţiei este de : 4339 Euro in echivalent lei la curs BNR 

Euro/an, în echivalent lei la cursul BNR din data desfășurării licitației 

 (4) Valoarea redevenței în lei , rezultată în urma licitației, se actualizează anual cu 

rata inflației. 

Art.8. -   Anexele 1,2,3,4 şi 5 fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.9. - Cu data prezentei se abrogă orice prevederi contrare. 

Art.10. -  Se împuternicește Primarul comunei Liești pentru organizarea licitației si 

semnarea contractului de concesiune conform prevederilor legale. 

 Art.11. - Domnul secretar al comunei Liești se însărcinează cu comunicarea si   

publicitatea prezentei hotărâri. 

       

 

           

    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    Contrasemnează,   

                                                                               Secretarul comunei Liești, 

__________________________        Vasile AVADANEI 

 

 __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la data desfășurării licitației.  

           (2) Perioada de recuperare este de 5 ani. 

    (3) Redevența anuală corespunzătoare prețului de pornire al licitației este de  870 
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                                             EXPUNERE  DE  MOTIVE  

privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan cu 
categoria de folosință arabil,  in suprafață de 627 mp ,   aparținând 

domeniului privat de interes local al comunei Liești,  teren situat in Cv. 
43, P 1351/3, număr cadastral  106618 

 

 

 Pentru teren arabil intravilan  aparținând domeniului privat de interes 

local al comunei Liești,  situat in Cv. 27, P 120/1 ,  teren situat in Cv. 43, P 

1351/3, număr cadastral  106618, ,  in suprafață de 627 mp ,s-au două  primit 

diferite solicitări de concesionare, în vederea desfășurării de activități economice ( 

construire grajduri animale, construire  spatii de producție, etc.)  

 Teren solicitat spre concesionare este îngrădit,  întrucât era loc de 

depozitarea a gunoaielor. 

 

 B0.Teren solicitat spre concesionare este îngrădit  și este utilizat de către 

vecini pentru  depozitarea de nutrețuri și tinerea temporară a unor animale. 

Repararea și modernizarea pentru o destinație de interes public nu e posibilă, 

datorită lipsei de fonduri. 

 Pentru zona se manifesta interes in sensul dezvoltării activităților economice, 

îndeosebi altele decât cele de producție, care necesită și poziționare într-o zonă mai 

îndepărtată de locuințe ( zona fostei fabrici  SOMACO , pct. la Bezete ).  

 Valoarea terenului, propusă prin Raportul de evaluare este de 4339 Euro , 

adică de cca 7 Euro/mp. Prețul de pornire al licitației va fi fi cel puțin egal cu 

valoarea din raport. Perioada de concesionare poate fi de maximum 49 ani. 

 Durata de recuperare   poate fi de max. 20 ani. Având în vedere valoarea 

totală și destinația terenului, propun ca durata de recuperare s se reducă la 5 ani.  

Astfel, la prețul de pornire de 4339 Euro, ar reveni o redevență anuală de cca 870 

Euro/an. 

 

 Supun spre analiza şi aprobarea consiliului proiectul de hotărâre, care are 

competențele invocate in preambulul proiectului de hotărâre. 

 

 
                     P R I M A R, 

 

                                                   BOT  IULIAN 

 

 

 

Nr: 5957 / 17.04.2019                               
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                                     RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan cu 

categoria de folosință arabil,  in suprafață de 627 mp ,   aparținând 

domeniului privat de interes local al comunei Liești,  teren situat in Cv. 43, 

P 1351/3, număr cadastral  106618 

 

 

                 Proiectul de hotărâre permite încadrarea în drept a stării de fapt prezentată de iniţiator, 

în expunerea de motive. 

  Regimul juridica al terenului  și dreptul de proprietate al comunei Liești este 

probat prin H.C.L. nr. 52 din 29.11.2018 și Extrasul de carte funciară nr. 106618 eliberat de 

OCPI Liești. 

Preţul de pornire a licitaţiei propus și fundamentat prin Raportul de evaluare 

întocmit de evaluator autorizat Iftode Florica , înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 

5951/17.04.2019, se propune valoarea de  4339 Euro , adică de cca 7 Euro/mp. 

  - Perioada de recuperare propusă este de 5 ani. 

  - Redevența anuală corespunzătoare prețului de pornire al licitației este de ….. 

Euro, în echivalent lei la cursul BNR din data desfășurării licitației 

- Valoarea redevenței se actualizează anual cu rata inflației.  

 Legislația incidentă in cauză este corect invocată.  

 Etc.……………………………………………………………………….. 

 Consiliul local are competenta de a analiza  aproba proiectul de hotărâre. 

 

 

                              Intocmit: 

 

 

                        Consiler juridic, 

 

                                                           Inspector,  
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HOTARAREA Nr.__ __ 

                            din …………………….. 

Privind: concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință 

arabil,  in suprafață de 1143 mp ,   aparținând domeniului privat de interes local al 

comunei Liești,  teren situat in Cv. 43, P 1351/2, număr cadastral  106622 

 

 
___________________________________________________________________________ 

INIŢIATOR: Bot Iulian,  primarul comunei Lieşti  

Nr. şi data înregistrării proiectului de hotărâre :_              5958 / 17.04.2019                               

 

 

Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in ședința ordinara, in data de ..; 

 

                      Având in vedere expunerea de motive a inițiatorului nr. 5958/17.04.2019 ;                              

           Având in vedere raportul întocmit de compartimentul de resort din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Liești nr…………………..; 

  Având in vedere raportul de avizare al  comisiei de  specialitate nr.  …………. ; 

Având in vedere raportul de evaluare a terenului întocmit de evaluator autorizat 

Iftode Florica , înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 5952 /17.04.2019; 

    

  Având în vedere dovada dreptului de proprietate făcuta prin H.C.L. nr. 53 din 

29.11.2018 și Extrasul de carte funciară nr. 106622, eliberat de OCPI Liești;   

   

  Având in vedere art. 28, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice 

locale, , cu modificările si completările ulterioare ;  

 

Având in vedere art. 871-873 din Codul Civil; 

  Având in vedere art. 13, alin. l din Legea 50/1991 privind autorizarea executării 

construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată , cu modificările și 

completările ulterioare; 

            Având in vedere prevederile art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. ,,c,, si alin. (5), 

lit. ,,b,, , art. 123, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 

  În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b,, , din 

Legea nr. 215 /2001 a administrației publice locale,  republicata, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 

                                         H O T A R A S T E: 
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Art.1. - Se  însușește raportul de evaluare a terenului întocmit de evaluator autorizat 

Iftode Florica , înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 5952/17.04.2019, conform anexei 

nr. 1 . 

Art.2. – Se aprobă Caietul de sarcini cu privire la concesionarea imobilului precizat în 

art.1, conform anexei 2 la prezenta hotărâre;           

- Art.3.- Se aproba concesionarea, prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria 

de folosință arabil,  in suprafață de 1143 mp ,   aparținând domeniului privat de interes local al 

comunei Liești,  teren situat in Cv. 43, P 1351/2, număr cadastral  106622, anexa - 3 la prezenta 

hotărâre. 
            Art.4.-Se aprobă instrucţiunile privind desfăşurarea licitaţiei, conform anexei nr. 4; 

          Art.5.- Condiţiile de concesionare sunt cele prevăzute în contractul de concesiune - 

anexa 5 la prezenta hotărâre. 

Art.6. - Durata concesiunii este de 49 ani. 

Art.7.(1)- Preţul de pornire a licitaţiei este de : 8150 Euro in echivalent lei la curs BNR 

de la data desfășurării licitației.  

           (2) Perioada de recuperare este de 5 ani. 

    (3) Redevența anuală corespunzătoare prețului de pornire al licitației este de 1630 

Euro/an., în echivalent lei la cursul BNR din data desfășurării licitației 

           (4) Valoarea redevenței în lei , rezultată în urma licitației, se actualizează anual cu 

rata inflației. 

Art.8. -   Anexele 1,2,3,4 şi 5 fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.9. - Cu data prezentei se abrogă orice prevederi contrare. 

Art.10. -  Se împuternicește Primarul comunei Liești pentru organizarea licitației si 

semnarea contractului de concesiune conform prevederilor legale. 

 Art.11. - Domnul secretar al comunei Liești se însărcinează cu comunicarea si   

publicitatea prezentei hotărâri. 

       

 

           

    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    Contrasemnează,   

                                                                               Secretarul comunei Liești, 

__________________________        Vasile AVADANEI 

 

 __________________________ 
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                                             EXPUNERE  DE  MOTIVE  

concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil,  in 
suprafață de 1143 mp ,   aparținând domeniului privat de interes local al comunei Liești,  teren situat 
in Cv. 43, P 1351/2, număr cadastral  106622 

 

 Pentru teren arabil intravilan  aparținând domeniului privat de interes 

local al comunei Liești concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan 

cu categoria de folosință arabil,  in suprafață de 1143 mp ,   aparținând 

domeniului privat de interes local al comunei Liești,  teren situat in Cv. 43, P 

1351/2, număr cadastral  106622, s-au două  primit diferite solicitări de 

concesionare, în vederea desfășurării de activități economice ( construire grajduri 

animale, construire  spatii de producție, etc.)  

  Teren solicitat spre concesionare este îngrădit  și este utilizat de către 

vecini pentru  depozitarea de nutrețuri și tinerea temporară a unor animale, inclusiv 

ca loc de depozitare  a gunoaielor. Nu s-a identificat  o destinație de interes public 

pentru acest teren. 

 Pentru zona se manifesta interes in sensul dezvoltării activităților economice, 

îndeosebi altele decât cele de producție, care necesită și poziționare într-o zonă mai 

îndepărtată de locuințe ( zona fostei fabrici  SOMACO , pct. la Bezete ).  

 Valoarea terenului, propusă prin Raportul de evaluare este de 8150 Euro , 

adică de cca 8 Euro/mp. Prețul de pornire al licitației va fi fi cel puțin egal cu 

valoarea din raport. Perioada de concesionare poate fi de maximum 49 ani. 

 Durata de recuperare   poate fi de max. 20 ani. Având în vedere valoarea 

totală și destinația terenului, propun ca durata de recuperare s se reducă la 5 ani.  

Astfel, la prețul de pornire de 8150 Euro, ar reveni o redevență anuală de cca 1630 

Euro/an. 

 

 Supun spre analiza şi aprobarea consiliului proiectul de hotărâre, care are 

competențele invocate in preambulul proiectului de hotărâre. 

 

 

 
                     P R I M A R, 

 

                                                   BOT  IULIAN 

 

 

 

 

Nr: 5958/ 17.04.2019                               
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                                     RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan cu 

categoria de folosință arabil,  in suprafață de 1143 mp ,   aparținând 

domeniului privat de interes local al comunei Liești,  teren situat in Cv. 43, 

P 1351/2, număr cadastral  106622 

 

 

 

                       Proiectul de hotărâre permite încadrarea în drept a stării de fapt prezentată de 

iniţiator, în expunerea de motive. 

  Regimul juridica al terenului  și dreptul de proprietate al comunei Liești este 

probat prin H.C.L. nr. 53 din 29.11.2018 și Extrasul de carte funciară nr. 106622 eliberat de 

OCPI Liești. 

Preţul de pornire a licitaţiei propus și fundamentat prin Raportul de evaluare 

întocmit de evaluator autorizat Iftode Florica , înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 

5952/17.04.2019, se propune valoarea de  8150 Euro , adică de cca 8 Euro/mp. 

  - Perioada de recuperare propusă este de 5 ani. 

  - Redevența anuală corespunzătoare prețului de pornire al licitației este de 1630 

Euro/an, în echivalent lei la cursul BNR din data desfășurării licitației 

- Valoarea redevenței se actualizează anual cu rata inflației.  

 Legislația incidentă in cauză este corect invocată.  

 Etc.……………………………………………………………………….. 

 Consiliul local are competenta de a analiza  aproba proiectul de hotărâre. 

 

 

                              Intocmit: 

 

 

                        Consiler juridic, 

 

                                                           Inspector,  

 

 

 

 

Nr:   

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEŞTI 

PRIMAR 

Compartiment financiar-contabil 

 

 

Comuna  Lieşti, nr. 2095, judeţul Galaţi, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 
www.primaria-liesti.ro 
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