R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 34 / 2017
privind demararea procedurii de cumparare a unui teren situat in intravilanul
satului Gugesti in vederea inființarii unui centru medico-social în sat Gugești,
comuna Boțești, județul Vaslui
avand in vedere :
- expunerea de motive prezentată de primarul comunei cu privire demararea
procedurii de achizitionare a unui teren situat in intravilanul satului Gugesti, in vederea
inființarii unui centru medico-social în sat Gugești, comuna Boțești, județul Vaslui,
raportul compartimentului de resort si avizul comisiei de specialitate;
- art.123, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 863, lit.a) din Legea nr.287/2009 - privind Cod civil, actualizata,
modificata si completata,
- prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind (*actualizată*) privind
bunurile proprietate publică, modificata si completata,
în temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2), lit. c), art. 45, alin. (1) si art.115 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:

Consiliul local al comunei Boţeşti, judeţul Vaslui, intrunit in sedinta ordinara;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aproba demararea procedurilor legale in vederea cumpararii de
catre comuna Botesti a unui teren in suprafata de 1020 mp. situat in sat Gugesti,
comuna Botesti, in tarla 14, parcela 607, in vederea inființarii unui centru medicosocial în sat Gugești, comuna Boțești, județul Vaslui, prin intocmirea unui raport
de expertiza tehnica de avaluare.
(2) Se aproba efectuarea unui raport de evaluare de catre un
evaluator autorizat pentru stabilirea pretului de piata al terenului, raport care va fi
aprobat ulterior prin hotarare a Consiliului local al comunei Botesti.
Art.2. (1) Pretul de cumparare al terenului se va stabili prin negociere intre
parti si nu va putea depasi valoarea rezultata din raportul de evaluare.
(2) Procesul-verbal continand pretul negociat va fi aprobat ulterior
prin hotarare a Consiliului local al comunei Botesti.
Art.3. In vederea negocierii pretului de cumparare a terenului prevazut la
art.1, se va constitui o comisie din a carei componenta vor face parte si d-nii
consilieri Macovei Gheorghe si Stefan Gheorghe, precum si functionari din
aparatul de specialitate al primarului, desemnati prin dispozitie.

Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului
comunei si Institutiei Prefectului judetului Vaslui, in teremenul legal.
Dată astăzi: 24 august 2017
Presedinte de sedintă,
Consilier local, Larion Lenuta
Contrasemnează,
Secretarul comunei Boţeşti,
Dîrlă Camelia

Nr. consilieri prezenti: _____, din totalul de 11 consilieri in functie.
Nr. voturi „pentru”: _____ . Nr. voturi „împotriva”: ___-__ . Nr. voturi „abtineri” : ___-___

