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Hotlrirea nr.77 / 2019
, privind aprobare cerere Moise Florin pentru cumpdrare 400 m'teren, cu drept de preempliune

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal cirnstituit, intrunit la
lucrdrile qedinfei ordinare din data de 31 octombrie2019,

Avind in vederei

- Cererea nr.3696125.04.2019 a domnului Moise Florin pentru cumpdrarea suprafe{ei de 400 m'z situa{i in intravilanul
satului Le{cani qi in lista cu "lnventarul bunurilor care aparfin domeniului privat al comunei Le]cani" in tarlaua T 41

parcela I (10241 1 l2l8).
- Autoyizalia de conshuire nr.35/22.07 .2011 si procesul verbal de recep{ie la terminarea lucrdrilor rr. 6986112.09.2012,

locuin{a fiind edificatd pe terenul inscris in Cartea funciarf, CF 61624 a Comunei I.e!cani,'teren atribuit in folosinli
gratuit[ inbaza Legii nr. 1512003;

- Raporful de evaluare nr.2668/3.10.2019 pentru terenul in suprafald de 400 m2 intocmit de evaluator SC
TRUSTEVAL SRL, inregistrat sub nr. 8112103.10.2019;

- Referatul de necesitate nr.8l61 /2019 intocmit de viceprimarul comunei domnul TEri![ Marcel gi proiectul de hotdrdre
cu privire la aprobare cerere Moise Florin;

- referatul nr.8725124.10.2019 intocmit de compartimentul pentru adminiskarea patrimoniului din cadrul primdriei
comunei LeJcani;

- ayizul favorabil al comisiei pentru activitatea economicS, de buget finanle, administrarea,patrimoniului, agricultura gi

protecfia sociald din cadrul consiliu]ui local Le]cani pentru proiectul de hotdrdre mai sus men]ionat;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizionalS in administralia publicd locald;

examinflnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: art.364 din OUG nr.5112019 - Codul
Administrativ; art.13 din Legea nr. 50/1991 privind attorizarea executdrii lucrf,rilor de construcfii; art.8 din Legea
nr.1512003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle proprietate personald, cu modificirile gi

completirile ulterioare;

In temeiul art.196 alin.1 si art.240 alin.(1) din OUG ff. 5712019 - Codul administrativ,

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobd vilnzarea terenului in suprafal5 de 400 m2 situat in intravilanul satului
Lelcani,-comuna Lelcani, judetul Iagi, situat in T 41 parcela 1 (l024lll2l8), CF 67624, proprietatea
Consiliului local Lefcani, aparfinAnd domeniului privat al Comunei Le]cani, cu respectarea

prevederilor art.364 alin.(l) qi (2) din OUG nr.5712019-Codul Administrativ dreptul de

preempliune.
Lrt,Z Se insugegte raportul de expertizd tehnicd nr.2668103.10.2019 de evaluare a suprafe{ei de teren

de 400 m, din T 41 parcela | (1024111218), sttuat in intravilanul satului Lefcani, proprietatea Consiliului local

al comunei Lefcani, in vederea vdnzdrii cu respectarea dreptului de preempliune, la prelul de 6,7'Ertrolm2,

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

vdnzare cumpbrare in forml autentic5 iutre Comuna Letcani gi domnul Moise Florin.



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

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

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

viceprimarului, domnului Moise Florin, compartimentului pentru administrarea patrimoniului,

compartimentului financiar-contabil qi Instituliei Prefectului Judetului Iagi.

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

Datd astdzi : 31.10.2019
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