ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind numirea unei comisii de negociere şi acordarea unui acord de principiu
în vederea cumpărării unui teren arabil în suprafaţă de 375 mp , situat în
intravilanul satului Borduşani , comuna Săgeata , judeţul Buzău
Consiliul Local al comunei Sageata judeţul Buzău ,
Având în vedere :
- expunerea de motive a viceprimarului Comunei Sageata, judetul Buzau, dl Ilie
Constantin, care indeplineste si atributiile conferite de lege primarului ,
conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,
înregistrată la nr.200 din 21.11.2018;
- raportul secretarului comunei înregistrat la nr.201 din 21.11.2018;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , judetul
Buzau ;
In conformitate cu :
- prevederile art.863 lit.a din Noul Cod Civil , republicat ;
- prevederile cereri înregistrată la Primăria Comunei Săgeata , judeţul Buzău ,
sub nr.3212/06.11.2018 prin care numitul Mircea Gheorghe aduce la
cunoştinţă intenţia de vinde suprafaţa de 375 mp amplasată în sat Borduşani ,
Comuna Săgeata , judetul Buzău şi a documentelor anexate ;
In temeiul art. 36, alin. (2) lit.c , art. 45 alin.(3) şi art.115 alin (1), lit ,,b”
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se acordă avizul de principiu în vederea cumpărării unui imobil ,
teren în suprafaţă de 375 mp , amplasat în intravilanul satului Borduşani ,
comuna Săgeata , judeţul Buzău , tarla 59 , parcela 419 , categoria de folosinţă
arabil , înscris în cartea funciară nr. 22392 , număr cadastral 22392 .

Art.2

(1) Se constitue comisia de negociere a preţului de cumpărare a

unui imobil , teren în suprafaţă de 375 mp , situat în intravilanul satului
Borduşani , comuna Săgeata , judeţul Buzău , în următoarea componenţă :
1.

Tuzu Gheorghe – consilier local

2.

Manea Ion – consilier local

3.

Căţoiu Cristina Artemiza – consilier local

4.

Crăciun Florin , consilier în cadrul compartimentului financiar

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Săgeata , judeţul Buzău .
5.

Petrache Elena , inspector în cadrul compartimentului stare civila ,

arhivă, secretariat şi relaţii cu publicul .
(2) Secretariatul tehnic al comisiei va fi asigurat de doamna Iancu
Viorica Raimonda , secretar , în cadrul UAT Comuna Săgeata .
(3) Atribuţiile comisiei de negociere sunt următoarele :
- analizează oferta depusă ,
- negociază preţul în baza raportului de evaluare întocmit în condiţiile
legii ,
- întocmeşte procesul verbal de negociere ,
Art.3 Raportul de evaluare şi procesul verbal de negociere se supun
dezbaterii şi aprobării Consiliului Local Săgeata .
Art.4 Finanţarea cheltuielilor pentru cumpărarea terenului se va face din
sume alocate de la bugetul local .
Art.5 Secretarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate.
Pt Primar ,

Avizează
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