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HotIrflrea nr. 78 12019
, privind aprobare cerere Radu Andrei pentru cumpf,rare 500 m2 teren, cu drept de preempfiune

CONSILruL LOCAL AL COMUNBI LETCANI, legdl constituit, intrunit la
lucrlrile qedinfei ordinare din data de 31 octombrte 2019,

Avind in vederei

- Cererea w.2852102.04.2019 a domnului Radu Andrei pentru cumpf,rarea suprafe{ei de 500 m'?situali in intravilanul
satului Bogonos gi in lista cu "Inventarul bunurilor care apar\in domeniului privat al comunei Lefcani" in tarlaua T
1312 parcela 33615

- Autorizafia de construire nr.5120.03.2006 qi procesul verbal de recep{ie la terminarea lucrdrilor w. 8339112.10.2015,
locuinla fiind edificatf, pe terenul inscris in Cartea funciard nr.806 convertit[ in CF 62811a Comunei Le{cani, teren

atribuit in folosin{d gratuita inbazalegii nr. 1512003;
- Raportul de evaluare nr. 266913.10.2019 pentru terenul in suprafa{d de 500 m2 intocmit de evaluator SC

TRUSTEVAL SRL, inregistrat sub nr. 8162103.10.2019;
- Referatul de necesitate nr.3675 124.04.2019 intocmit de viceprimarul comunei domnul Tdrild

hotdrdre cu privire la aprobare cerere Radu Andrei;
- referatul nr.8126124.10.2019 intocmit de compartimentul pentru administrarea patrimoniului

comunei Le{cani;
- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea de urbanism din cadrul consiliului local Lelcani pentru proiectul de

hot[rdre mai sus menfionat;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionalf, in administralia publicd locald;

examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: art.364 din OUG nr.5712019 - Codul
Administrativ; art.13 din Legea nr. 50i1991 privind aulorizarea executdrii lucrdrilor de construc{ii; art.8 din Legea

w.1512003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle proprietate personal6, cu modific[rile qi

completdrile ulterioare;

Intemeiul art.196 alin.1 si afi.240 alin.(1) din OUG nr.5712019 - Codul administrativ,

HorAnAgru:

Art.L. Se aprobd vdnzarea terenului in suprafala de 500 m2 situat in intravilanul satului
Bogonos, comuna Lefcani, judelul Iaqi, situat inT 1312 parcela 33615, CF 806 convertit in CF 62871,
proprietatea Consiliului local Lelcani, aparlinAnd domeniului privat al Comunei Letcani, cu
respectarea prevederilor art.364 alin.(1) gi (2) din OUG nr.5712019-Codul Administrativ - dreptul de

preemptiune.
Art.Z Se insugegte raportul de expertizl tehnicd nr.2669103.10.2019 de evaluare a suprafetei de teren

de 500 m2 din T 1312 parcela 33615, situat in intravilanul satului Bogonos, proprietatea Consiliului local al

comuflei Lefcani, in vederea vdnzdrii cu respectarea dreptului de preempfiune, la prelul de 6 Euro/m2, raport

intocmit de evaluator SC TRUSTEVAL SRL.
Art.3 Se imputerniceqte primarul comunei, domnul Turcu Stelian, pentru a semna contractul de

vdnzare cumplrare in formd autentic[ intre Comuna Le]cani gi domnul Radu Andrei .

Marcel qi proiectul de

din cadrul primdriei



Art,4 Primarul, viceprimarul, compartimentul pentru administrarea patrimoniului din cadrul

administratiei publice locale gi compartimentul financiar contabil, vor aduce la indeplinire prevederile

prezentei hotlrAri.
Art.5 Secretarul comunei va inainta cate un exemplar al prezentei hotarari primarului,

viceprimarului, domnului Radu Andrei, compartimentului pentru administrarea patrimoniului,
compartimentului f,rnanciar-contabil qi Instituliei Prefectului Judetului Iagi.

O copie a prezentei hotarari va fi afisata la sediul consiliului local pentnr a fi adusa [a cunostinta publica.

Dat6. astdzi : 3 1. 1 0.20 I 9

Preqedintele gedi Contrase eazd,

Ion Noti Secreter,
Vali- a Irimi(a

Vizat CFP,
insp. Paul-Cosmin Buta
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