ROMÂIA
COMUA VALEA LUGĂ
COSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă,jud. Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA R. 2
Privind aprobarea vânzării imobilului- teren intravilan în suprafata de 933 mp, înscris
în CF nr. 71435, nr. top. 71435 situat în localitateaValea Lungă, str. Victoriei, nr. 99,
jud. Alba dlui. Stoica Valentin, prin procedura de negociere directă
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015,
Luând în dezbatere:
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- referatul cu nr. 160/21.01.23015 al inspectorului urbanism din cadrul Primăriei comunei Valea
Lungă;
- cererea cu nr. 157/21.01.2015 a dlui. Stoica Valentin, prin care solicită cumpărarea imobilului –
teren intravilan, aferent imobilului-construcţie al cărui proprietar este, conform CF nr. 71435 Valea
Lungă, în suprafaţă de 933 mp, str. Victoriei, nr. 99, având drept de preemţiune;
- Extrasul CF nr. 71435 Comuna Valea Lungă pentru imobilul teren intravilan în suprafaţă de 933
mp, str. Victoriei, nr. 99, proprietar domeniul privat al comunei Valea Lungă;
- raportul de evaluare întocmit de expert evaluator Bozdog Dumitru Flaviu, legitimat cu legitimație
nr. 10919;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. 4, lit. d, alin.5, lit.b şi art. 123, alin. 2,3 şi 4 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se acordă drept de preemţiune dlui.Stoica Valentin cu privire la solicitarea cumpărării
imobilului-teren intravilan, aferent imobilului-construcţie al cărui proprietar este, conform CF nr.
71435 Valea Lungă, nr. top. 71435 ,în suprafaţă de 933 mp.
Art.2: Se aprobă vânzarea imobilului- teren intravilan, aflat în domeniul privat al comunei
Valea Lungă, situat administrativ în Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 99, jud. Alba, înscris în CF nr.
71435 Valea Lungă, nr. top. 71435, în suprafaţă de 933 mp, dlui.Stoica Valentin, prin negociere
directă.
Art.3: Consiliul local îşi însuşeşte şi aprobă raportul de evaluare întocmit de expertul
evaluator, Bozdog Dumitru Flaviu, privind terenul menţionat la art.2.
Art.4: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba, compartimentului
contabilitate şi persoanei în cauză.
VALEA LUGĂ, 30.01.2015

Preşedinte de şedinţă
Petrianu Ovidiu Ștefan

Contrasemnează pt. secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

ROMÂIA
COMUA VALEA LUGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă,jud. Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea vânzării imobilului- teren intravilan în suprafata de 933 mp, înscris
în CF nr. 71435, nr. top. 71435 situat în localitateaValea Lungă, str. Victoriei, nr. 99,
jud. Alba dlui. Stoica Valentin, prin procedura de negociere directă
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015,
Luând în dezbatere:
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- referatul cu nr. 160/21.01.23015 al inspectorului urbanism din cadrul Primăriei comunei Valea
Lungă;
- cererea cu nr. 157/21.01.2015 a dlui. Stoica Valentin, prin care solicită cumpărarea imobilului –
teren intravilan, aferent imobilului-construcţie al cărui proprietar este, conform CF nr. 71435 Valea
Lungă, în suprafaţă de 933 mp, str. Victoriei, nr. 99, având drept de preemţiune;
- Extrasul CF nr. 71435 Comuna Valea Lungă pentru imobilul teren intravilan în suprafaţă de 933
mp, str. Victoriei, nr. 99, proprietar domeniul privat al comunei Valea Lungă;
- raportul de evaluare întocmit de expert evaluator Bozdog Dumitru Flaviu, legitimat cu legitimație
nr. 10919;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. 4, lit. d, alin.5, lit.b şi art. 123, alin. 2,3 şi 4 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se acordă drept de preemţiune dlui.Stoica Valentin cu privire la solicitarea cumpărării
imobilului-teren intravilan, aferent imobilului-construcţie al cărui proprietar este, conform CF nr.
71435 Valea Lungă, nr. top. 71435 ,în suprafaţă de 933 mp.
Art.2: Se aprobă vânzarea imobilului- teren intravilan, aflat în domeniul privat al comunei
Valea Lungă, situat administrativ în Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 99, jud. Alba, înscris în CF nr.
71435 Valea Lungă, nr. top. 71435, în suprafaţă de 933 mp, dlui.Stoica Valentin, prin negociere
directă.
Art.3: Consiliul local îşi însuşeşte şi aprobă raportul de evaluare întocmit de expertul
evaluator, Bozdog Dumitru Flaviu, privind terenul menţionat la art.2.
Art.4: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba, compartimentului
contabilitate şi persoanei în cauză.
VALEA LUGĂ, 22.01.2015
Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

Avizat pt.secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

ROMÂIA
COMUA VALEA LUGĂ
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

Nr. 160/21.01.2015
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului- teren intravilan în suprafata de
933 mp, înscris în CF nr. 71435, nr. top. 71435 situat în localitateaValea Lungă, str. Victoriei,
nr. 99, jud. Alba dlui. Stoica Valentin, prin procedura de negociere directă

Avand în vedere:
- cererea cu nr. 157/21.01.2015 a dlui. Stoica Valentin, prin care solicită cumpărarea
imobilului – teren intravilan, aferent imobilului-construcţie al cărui proprietar este, conform CF
nr. 71435 Valea Lungă, în suprafaţă de 933 mp, str. Victoriei, nr. 99, având drept de
preemţiune;
- Extrasul CF nr. 71435 Comuna Valea Lungă pentru imobilul teren intravilan în suprafaţă
de 933 mp, str. Victoriei, nr. 99, proprietar domeniul privat al comunei Valea Lungă;
- raportul de evaluare întocmit de expert evaluator Bozdog Dumitru Flaviu, legitimat cu
legitimație nr. 10919;
Ținand cont de prevederile:
- art. 36 alin. 4, lit. d, alin.5, lit.b şi art. 123, alin. 2,3 şi 4 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Prin prezenta supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Valea Lungă aprobarea
vânzării imobilului- teren intravilan în suprafata de 933 mp, înscris în CF nr. 71435, nr. top.
71435 situat în localitateaValea Lungă, str. Victoriei, nr. 99, jud. Alba dlui. Stoica Valentin,
prin procedura de negociere directă

Întocmit,
Dolcoș Claudiu

