
 

        
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procedurii-cadru privind vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile 

(terenuri şi/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Comunei Liești 

 

_____________________________________________________________________________. 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:                                          ........./G18.02.2021 

______________________________________________________________________________.

   

            Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit în ședința ordinară din data de..................2021; 

Pentru asigurarea unui regim predictibil, echidistant, transparent și eficient în privința 

procedurilor de vânzare a unor bunuri imobile din domeniul privat al Comunei Liești; 

OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, adoptă prezenta 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

  

 Art. 1. Se aprobă Procedura-cadru privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor 

imobile (terenuri şi/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Comunei Liești, potrivit Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei Liești, împreună cu compartimentele de specialitate vor duce la 

îndeplinire în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri. 
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Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator, inreg. sub    nr. 1771 /

 18.02.2021; 

 Având în vedere raportul de specialitate al serviciului financiar contabil, inreg. sub  nr.    

......../ .......2021; 

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

 Având în vedere prevederile art. 363-364 , coroborate cu art. 317, art. 334-336 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), al art. 129 alin (6) lit. b) şi al art. 196 alin (1) lit. a) din 



Art. 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, , se abrogă orice prevederi 

contrare. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei 

comunei Liești, publicare pe pagina web : www.primaria-liesti.ro  și  în Monitorul Oficial Local  

și va fi comunicată primarului comunei și  Instituției Prefectului județului Galați prin grija 

secretarului general al comunei. 

  INIȚIATOR, 

               PRIMAR, 

 

                IULIAN BOȚ 

                                  

 

Nr……… din……….02.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Pentru asigurarea unui regim predictibil, echidistant, transparent și eficient în 

privința procedurilor de vânzare a unor bunuri imobile din domeniul privat al 

Comunei Liești, precum și pentru asigurarea respectării prevederilor legale în 

materie, se promovează prezentul proiect de hotărâre. 

Procedura prealabilă întocmirii proiectelor de hotărâre  se regăsește în 

atribuțiile din fișa postului ale compartimentelor de specialitate, este reglementată 

prin Regulamentul Intern și  dispoziții ale  primarului comunei Liești  și nu fac 

obiectul prezentei hotărâri. 

Oportunitatea și necesitatea vânzării bunurilor aparținând domeniului privat 

al sunt de competența exclusivă a consiliului  local  , 

Prețul propus din Raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat se 

raportează la valoarea de inventar, legiuitorul statuând că se optează pentru 

valoarea cea mai mare. Această prevedere are tocmai rolul a  proteja posibila 

tranzacție, de oscilațiile necontrolabile înregistrate pe piața imobiliară. 

Proiectul de hotărâre nu aduce reglementări noi in raport cu Codul 

Administrativ, astfel încât nu sunt necesare măsuri suplimentare de consultare și 

publicitate. 

 

Competențele în materie atribuite consiliului local ,se exercită prin analiza 

documentației anexate, aprobarea sau respingerea proiectelor de hotărâre. 

 

 

 Initiator, 

   PRIMAR, 

                                                                Iulian BOȚ 
 

http://www.primaria-liesti.ro/

