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HOTARAREA Nr.__ __ 

                            din …………………….. 

Privind: vânzarea  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. 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: 

 
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 . 
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Art.2. – Se aprobă Caietul de sarcini cu privire la vânzarea  imobilului precizat în art.1, 

conform anexei 2 la prezenta hotărâre;           

Art.3.- Se aproba vânzarea 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 vânzare  sunt cele prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare - 

anexa 5 la prezenta hotărâre. 

Art.6.  - Preţul de pornire a licitaţiei este de : 8150 Euro in echivalent lei la curs BNR 

de la data desfășurării licitației.  

Art.7. – Perfectarea contractului de vânzare-cumpărare se va realiza în termen de maxim 

30 zile de la adjudecare. 

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

Art.9. - xxxx 

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

semnarea contractului de vânzare-cumpărare, 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  

vânzarea 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 vânzarea 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 vânzare, în vederea 

desfășurării de activități economice ( construire grajduri animale, construire  spatii 

de producție, etc.)  

  Teren solicitat spre vânzare este îngrădit  fiind anterior  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 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.  

 Prețul tranzacției se va achita integral la data întocmirii contractului de 

vânzare-cumpărare. 

 

 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 vânzarea 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. 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. 

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

 

  - Prețul tranzacției se va achita integral la data întocmirii contractului de 

vânzare-cumpărare. 

 Legislația incidentă in cauză este corect invocată. 

 

  Consiliul local are competenta de a analiza  aproba proiectul de 

hotărâre. 

 

 

                              Intocmit: 

 

 

                        Consiler juridic, 

 

                                                           Inspector,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr:   
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   R O M A N I A 
   JUDETUL GALATI 
    COMUNA  LIESTI 
     REGISTRATURA 
Nr. …………….2019 

 
 

PROCES VERBAL 
 DE AFISARE 

 
 

 Incheiat azi, 18.04.2019 cand s-a procedat la afisarea in avizierul  
Primariei Liesti /Consiliului local Liesti a următoarelor proiectele de hotărârii 
: 

- vânzarea 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 

- vânzarea  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 

- vânzarea către dl. 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 

-  
Scopul afisarii :  

- aducerea la cunostinta publica a continutului documentelor 
- asigurare procedura de publicitate 

 
 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un singur 
exemplar. 

 
 

 
 

                                 Semnatura  
 
 
             …………………………….. 
 



1 

 

 

 

   

HOTARAREA Nr.__ __ 

                            din …………………….. 

privind vânzarea 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: 
 

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 . 
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Art.2. – Se aprobă Caietul de sarcini cu privire la vânzarea imobilului precizat în art.1, 

conform anexei 2 la prezenta hotărâre;           

Art.3.- Se aproba vânzarea 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 vânzare sunt cele prevăzute în contractul de concesiune - anexa 5 la 

prezenta hotărâre. 

Art.6.- Preţul de pornire a licitaţiei este de : 4339 Euro in echivalent lei la curs BNR de 

la data desfășurării licitației. 

Art.7. - – Perfectarea contractului de vânzare-cumpărare se va realiza în termen de 

maxim 30 zile de la adjudecare 

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

Art.9. - xxx 

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

semnarea contractului de vânzare-cumpărare 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 

 

 __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

                                             EXPUNERE  DE  MOTIVE  

privind vânzarea 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 vânzare, în vederea desfășurării de activități economice ( 

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

 Teren solicitat spre vânzare este îngrădit,  întrucât era loc de depozitarea a 

gunoaielor. 

 

 Terenul  solicitat spre vânzare 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 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. 

 Achitarea și perfectarea actului de vânzare-cumpărare sub formă autentică se 

va face in termen de 30 zile de la data adjudecării. 

 

 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 vânzarea 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. 

  - Intocmirea contractului de vânzare se va face în termen de 30 zile de la 

adjudecare, cu plata integrală. 
  

 Legislația incidentă in cauză este corect invocată.  

  

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

 

 

                              Intocmit: 

 

 

                        Consiler juridic, 

 

                                                           Inspector,  
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