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Hotirirea nr.88 12017
privind aprobale cerere Oancea Mihai

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la
lucrdrile qedinfei extraordinare din data de 31 octombrie 2017,

Avdnd in vederei

Cererea m' 1562 I 2017 a domnului Oandea Mihai privind solicitarea in vederea cumpdrdrii a 300 mp situafi
intravilanul satului Bogonos qi in lista cu "Inventarul bunurilor care aparfin domeniului privat al comunei ielcani;
tarlaua T L3l2 parcela 33612.

- Autorizalia de construire nr.53/19.12.2007 qi procesul verbal de receplie laterminarea lucr6rilor nr.2737119.04.20t2,
locuinla fiind edificat6 pe terenul inscris in Carlea funciarl nr. 988 convertitd in CF 61134 a Comunei Lelcani, teren
atribuit in folosinlI gratuite inbaza Legii nr. ISDA$;

- Raportul de evaluare nr" 2212017 pentru terenul in suprafa(i de 300 mp intocmit de evaluator Hromei Oana Diana,
inregistrat sub nr. 727812017

- Referatul de necesitate m.7664127.09.2017 intocmit de viceprimarul comunei domnul T[ril6Marcel gi proiectul de
hotirdre cu privire la aprobare cerere Oancea Mihai. proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in
temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale, republicat6;

- referatul nr. 1562127.09.2017 intocmit de compartimentul pentru administrarea patrimoniului din cadrul primiriei
comunei Lelcani in temeiul prevederilor art.44 din Legea nr. 215 2001 a administra{iei publice locale, republicatl;- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea economicd, de buget finanle, administrarea patrimoniului, agricultura qi
proteclia sociald din cadrul consiliului local Letcani pentru proiectul de hotirAre mai sus menlionat, aviz emis in
temeiul prevederilorart.43 qi 54 alin.(4) din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale, republicat6;- avizul lavorabil cu privire Ia legalitatea adoptirii prezentei hot6rAri al secretarului comunei Lelcani, Irimila Vali-
Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.l lT lii.,,a,, din Legea nr.
21512001 a administraliei publice locale, republicat[;

- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionalI in administra]ia public6 locald;
examin6nd prevederile legale specifice in materie, respectiv: aft..123 din Legea nr. 21512001republicat6,

privind administralia publici localS, cu modificirile qi completdrile ulterioare; art.l3 din Legea nr" 50l19gl privind
autorizarea executirii lucrdrilor de construcJii;art.S din Legea m.1512003 privind sprijinul icordat tinerilor pentru
construirea unei locuinle proprietate personal, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea m.21512001. privind adminisrratia publica locala,
republicat6, cu modificirile qi completirile ulterioare

norARA$rn:

Art.l. Se aprobd vdnzarca terenului in suprafafd de 300 mp situat in intravilanul satului
Bogonos, comuna Letcani, judelul Iaqi, situat inTl3l2 parcela 33612, CF 988 convertit in CtF 61134,
proprietatea Consiliului local Le[cani, apartinand domeniului privat al Comunei Lefcani, cu
respectarea prevederilor art.123 alin.(3) din Legea nr.2I512001, - dreptul de preempfiune.

4rt,2 Se insuqeqte raportul de expertizd tehnicd nr.2212017 de evaludre a suprafelei de teren de 300 m2
din T 1312, parcela 33612, situat in intravilanul satului Bogonos, proprietatea Consiliului local al 'comunei

Lelcani, in vederea vdnzdrii cu respectarea dreptului de preempliune, la pre1ul de 6,8 Euro/mp, raport intocmit
de evaluator Hromei Oana Diana.

Art.3 Se imputerniceqte primarul comunei, domnul Turcu Stelian, pentru a semna contractul de
vdnzare cumpdrare in formd autenticl intre Corhuna Lelcani qi domnul Oancea Mihai.
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4rt.4 Primarul, viceprimarul, compartimentul pentru administrarea patrimoniului din cadrul
administratiei publice locale qi compartimentul financiar contabil, vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotdrdri.

Art.s Secretarul comunei va inainta cate un exemplar al prezentei hotarari primarului,
viceprimarului, domnului Oancea Mihai, compartimentului pentru administrarea patrimoniului,
compartimentului financiar-contabil gi Instituliei Prefectului Judetului Iagi.

O copie a prezentei hotarari va fi afisata la sediul consiliului local pentru a fi adusa la cunosrinta publica.
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