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HOTĂRÂREA NR.150 
Din 18.10.2018 

 
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă fără preselecţie a 

imobilului înscris în CF nr.306305 Lipova sub nr. cad. 306305  
 
 

Consiliul Local Lipova, 
Având în vedere: 
 

- expunerea de motive a Primarului orasului Lipova, înregistrată sub nr. 
17920/16.10.2018; 

- raportul de specialitate nr. 17922 din 16.10.2018, întocmit de Serviciul Urbanism 
AT şi Autorizări Transporturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului 
Lipova; 

- avizul comisiilor de specialitate; 
- prevederile art. 121 din Constituţia României; 
- Prevederile art. 555 și 1657 din Codului Civil; 
- prevederile art. 36, alin. 2 lit.c, coroborat cu alin.5, lit. b, din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 123, alin.1 și 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  raportul de evaluare nr.17919/16.10.2018, întocmit de Păduraru Mircea-evaluator 
autorizat ANEVAR; 

- votul a 17 consilieri, din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 
ordinară din data de 18.10.2018, un număr de 17 consilieri, 

În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
                         HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, a 
imobilului înscris în CF nr.306305 Lipova, sub nr. cad.306305, compus din teren 
intravilan în suprafață de 1144 mp. 

 
Art.2. Se aprobă instrucţiunile pentru ofertanţi şi Caietul de sarcini, anexe la 

prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.  
 
Art.3. Se însuşeşte raportul de evaluare, înregistrat sub nr.17919/16.10.2018, 

întocmit de Păduraru Mircea - evaluator autorizat ANEVAR . 
 



Art.4. Se aprobă preţul de pornire la licitaţia pentru vânzarea imobilului de la art. 
1, în cuantum de 4580 Euro, la care se adaugă T.V.A. 

 
Art.5. Comisia de licitaţie va fi desemnată prin act administrativ al Primarului 

oraşului Lipova. 
 
Art.6. Cheltuielile legate de întocmirea raportului de evaluare şi de încheierea  

contractului de vânzare – cumpărare, în forma autentică, vor fi suportate de către 
cumpărător. 

 
Art.7.  Cu semnarea contractului de vânzare – cumpărare, în formă autentică, se 

mandatează dl. Jichici Iosif Mircea, Primar al oraşului Lipova. 
 
Art.8.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Primarul 

Oraşului Lipova, prin serviciile de specialitate. 
 
Art.9. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, în 

vederea exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, prin grija 
Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 
 
 
 
 
                                    
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
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