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PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E  

Privind: vânzarea prin licitație publică a imobilului   teren  în suprafață de 304 mp situat in 

Cv. 10, Parcela 465/1, număr cadastral  113616– aparținând domeniului privat al comunei 

Liești 

 
___________________________________________________________________________ 

INIȚIATOR: Bot Iulian,  primarul comunei Liești  

Nr. și data înregistrării proiectului de hotărâre :                  6346/06.07.2022 

 

 

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

 

                      Având in vedere referatul de aprobare  al inițiatorului nr. 6346/06.07.2022;                                            

           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,   

înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 5874/20.06.2022 ; 

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

4/27.01.2022 privind însușirea în inventarul bunurilor din   domeniul privat al Unității 

Administrativ-Teritoriale Comuna Liești,  a suprafețelor  de 1216 mp situat în Cv. 10, P. 465 și  

304 mp situat în Cv. 10, P. 465/1, Comuna Liești , Județul Galați , teren intravilan  din categoria 

curți-construcții și Încheierea  de carte funciară nr. 8292, eliberată de OCPI Galați, B.C.P.I. 

Liești;   

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

locale, , cu modificările si completările ulterioare ;  

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

construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată , cu modificările și 

completările ulterioare; 

            Având in vedere prevederile art. 311, art. 317, art. 334-336, art. 338-341, art. 

363 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ; 

In conformitate cu prevederile art. 129, alin.(6), lit.“b”, articolul 139, alin. (2), din 

OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ; 

In temeiul a art.  196 lit. “a”  din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul 

Administrativ; 

 

                                         H O T A R A S T E: 

 
Art.1. -. Se aproba vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 304  mp situat in 

Cv. 10, Parcela 465/1,număr cadastral  113616– aparținând domeniului privat al comunei 

Liești, anexa - 3 la prezenta hotărâre. 
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Art.2. – Se  însușește raportul de evaluare a terenului, întocmit de evaluator autorizat,   

înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr.  6281/04.07.2022, conform anexei nr. 1.  

Art.3.- Se aprobă Studiul de oportunitate și Caietul de sarcini cu privire la vânzarea 

imobilului precizat în art.1, conform anexelor 2A și 2B  la prezenta hotărâre;          ;           

            Art.4.-Se aprobă instrucțiunile privind desfășurarea licitației, conform anexei nr. 4; 

          Art.5.- Condițiile de vânzare  sunt cele prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare - 

anexa 5 la prezenta hotărâre. 

Art.6.  - Prețul de pornire a licitației este de : 5.819 Euro in echivalent lei la curs BNR 

din ziua anterioară desfășurării licitației.  

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

30 zile de la adjudecare. 

Art.8. -   Se aprobă componența comisiei de evaluare, conform Anexei nr. 6 

Art.9. – Anexele 1,2A,2B,3,4 , 5 și 6  fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

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. 

       

 

           

Inițiator,  
 
Primar, 
Iulian BOȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Anexele se publică la convocarea ședinței.  

 

 
 

 

 

 



3  

  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind: vânzarea prin licitație publică a imobilului   teren  în 

suprafață de 304 mp situat in Cv. 10, Parcela 465/1, număr cadastral  113616– aparținând 

domeniului privat al comunei Liești 

 
 

 

Terenul în este proprietate privată  a comunei Liești, conform  H.C.L. nr. 4/27.01.2022 

. 

Terenul din categoria curți-construcții, in suprafață de 304 mp situat în Cv. 10, P. 465/1 ,  

din intravilanul Comunei Liești, este limitrof  vechii mori si a fost deținut de către Sectorul de 

exploatare forestieră, ulterior   utilizat de SC Tremula S.A Constanta , până la desființarea 

acesteia. Nu a făcut obiectul revindecărilor sau litigiilor  și  este liber. 

Terenul a fost eliberat și  a rămas  în administrarea comunei Liești, până la înscrierea in 

inventarul domeniului privat al comunei și intabularea in Cartea Funciară.. Destinația pentru 

care poate fi utilizat terenului: zonă mixtă cu destinație locuințe, activități economice de 

comerț și prestări servicii. 

Terenul se identifică conform C.F. nr. 113616 – comuna Liești. 

Mai avem in vedere ca acest imobil este de interes local si nu apar ține proprietății 

publice a comunei Liești ,frontul la strada este de doar 4,2 m fiind impropriu pentru 

construire,  nu s-a identificat o destinație de interes general necesitând investii mari pentru 

eliminarea resturilor de construcții, de asemenea  există interesul de valorificare a resurselor 

locale și promovarea activităților economice productive. 

Valoarea de inventar este de 26.076 lei. 

Conform Raportului de evaluare, valoarea  de piață a imobilului este de a 5.819 Euro,    

în echivalent 28.722 lei,  la cursul oficial BNR din ziua întocmirii raportului . 

Prețul de pornire al licitației va fi cel puțin egal cu această valoare, calculată în lei și 

actualizată cu cursul BNR din ziua anterioară licitației, în respectarea dispozițiilor alin.(6) al 

art. 363 din OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ. 

Temeiurile juridice sunt cale care se regăsesc în preambulul  proiectului de hotărâre 

iar procedurile aplicabile vânzării au fost aprobate prin HCL nr. 43/2019.  

Fata de cele prezentate, propun Consiliului local analizarea și aprobarea  proiectului 

de hotărâre. 

   

 

          Inițiator, 

P R I M A R , 

 

   Iulian BOȚ 
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                                     RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind: vânzarea prin licitație publică a imobilului   

teren  în suprafață de 304 mp situat in Cv. 10, Parcela 465/1, număr cadastral  

113616– aparținând domeniului privat al comunei Liești 

 

 

 

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

de inițiator, în expunerea de motive. 

 Regimul juridica al terenului  și dreptul de proprietate al comunei Liești 

este probat prin H.C.L. nr. 4/27.01.2022. 

 Studiul de oportunitate nr. 5874/20.06.2022, relevă oportunitatea , 

necesitatea și finalitatea economică a vânzării terenului. 

   - Procedura de vânzare este licitație publică, organizată în condițiile 

prevăzute la art. 334-346, din Codul Administrativ. 

Conform Raportului de evaluare, valoarea  de piață a imobilului este de  

5.819 Euro,    în echivalent 28.722 lei,  la cursul oficial BNR din ziua întocmirii 

raportului . 

Prețul de pornire al licitației va fi cel puțin egal cu această valoare, 

calculată în lei și actualizată cu cursul BNR din ziua anterioară licitației, în 

respectarea dispozițiilor alin.(6) al art. 363 din OUG nr. 57/2019-Codul 

Administrativ. 

- 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: 

 

                                                           Inspector,  

 Hodorogea Mioara 
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