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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea inițierii procedurilor pentru vânzarea unui teren  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei privind inițierii procedurilor pentru 

vânzarea unui teren situat în Botoșani, str. Eliberării nr.11, aferent unor construcṭii definitive, 

           văzând raportul Serviciului Patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 

ṣi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

 având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. 28672/21.11.2022 prin care doamna Feghiu Mihaela    

își exprimă intenţia de cumpărare,  

 în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 354 și art. 364 din Ordonanṭa de urgenṭă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

   în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), art. 240 alin. (2) din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1 (1) Se aprobă inițierea procedurilor pentru vânzarea terenului în suprafaṭă de 24 m.p. ce face 

obiectul contractului de concesiune nr. 2415/22.07.2002.  

          (2) Suprafaṭa exactă şi conformaţia terenului va fi determinată prin documentaţiile specifice, 

respectiv extras de carte funciară. 

          (3) Pentru stabilirea preṭului de vânzare se va realiza un raport de evaluare efectuat de către un 

evaluator autorizat ANEVAR, costul acestei documentaṭii urmând a fi suportat de către cumpărător. 

 

Art. 2 (1) În vederea negocierii preţului de vânzare a terenului prevăzut la art.1, se aprobă constituirea 

unei comisii de negociere în următoare componenţă: 

Preşedinte: Cosmin Ionuṭ Andrei, Primar al municipiului Botoşani; 

 Membrii: 1. Mirela Gheorghiță – Director Economic 

       2. Agavriloae Alexandru – Arhitect Şef – membru  

         3. Gherase Iulius Sebastian– Serviciul Patrimoniu – membru 

                    4. Lionte Gabriela Paraschiva – Serviciul Patrimoniu – secretar comisie 

                      (2) Raportul de evaluare şi raportul comisiei de negociere vor fi ulterior prezentate Consiliului 

Local în vederea însuşirii cu scopul aprobării vânzării şi perfectării contractului autentic notarial de vânzare. 

 

           Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei interesate, Primarului municipiului Botoşani, 

Serviciului Patrimoniu, Serviciul Contabilitate şi  Instituţiei Prefectului Judeţul – Botoşani. 

 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

        Consilier, Ada Alexandrina Macovei                             Secretar general, Ioan Apostu      
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