R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 46 / 2017
privind insusirea raportului de evaluare tehnica si vânzarea cu drept de
preemtiune a unui teren intravilan in suprafata de 1742,48 mp. apartinand
domeniului privat al comunei Boțești, județul Vaslui
avand in vedere :
- expunerea de motive prezentată de primarul comunei cu privire la insusirea
raportului de evaluare tehnica si vânzarea cu drept de preemtiune a unui teren intravilan
in suprafata de 1742,48 mp. apartinand domeniului privat al comunei Boțești, județul
Vaslui , raportul compartimentului de resort si avizul comisiei de specialitate,
- art.123, alin(3) si alin.(4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 553, alin.(4) si 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,
- cererea inregistrata sub nr. 2942/31.08.2017 a Cooperativei de Consum Husi prin
care solicita cumpararea terenurilor pe care sunt amplasate constructiile proprietate
privata,
- Raportul de evaluare nr.153/19.09.2017 intocmit de SC. Expert Evaluator SRL,
- Hotararea Consiliului local al comunei nr. 28/2017 privind însuşirea inventarului
terenurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Botesti, judetul Vaslui, prin care
acest imobil, aflat la punctul 4 din anexa 1 la acesta hotarare, apartine domeniului privat
al comunei Botesti,
în temeiul dispoziţiilor art.36, alin(2), lit. „c”, alin.(5), lit. “b” si ale art.123
alin.(2), alin(3) si alin.(4) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Boţeşti, judeţul Vaslui, intrunit in sedinta extraordinara;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se insuseste Raportul de evaluare tehnica – evaluare intocmit de SC.
Expert Evaluator SRL pentru terenul aflat in domeniul privat al comunei Botesti, situat in
intravilanul comunei Botesti, sat Botesti , tarla 27, parcela 1216, in suprafata de 1742,48
mp., avand urmatoarele vecinatati: N – Romeghea Victor; S – Scoala Botesti; E –
Scoala Botesti ; V – DJ 244 E, avand numar cadastral provizoriu 185, prevazut in anexa
nr.1 , care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2. Se aprobă vânzarea, cu drept de preemtiune, a terenului descris la art.1 din
prezenta hotarare, catre Cooperativa de Consum Husi, la pretul de 2 euro/mp. la pretul
din ziua incheierii contractului de vanzare-cumparare.
Art.3 Vânzarea cumpărarea se va face prin act încheiat în formă autentică, iar
cheltuielile de autentificare a actelor de vânzare - cumpărare si efectuarea procedurilor de
publicitate imobiliara prevazute de lege, vor fi suportate de cumpărător.
Art.4. Se imputerniceste primarul comunei Botesti sa semneze contractul de
vanzare-cumparare a terenului, sa reprezinte comuna Botesti in fata notarului public
pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare si la OCPI Vaslui pentru incheierea,
semnarea si efectuarea procedurilor de publicitate imobiliara prevazute de lege.
Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului comunei si
Institutiei Prefectului judetului Vaslui, in teremenul legal.
Dată astăzi: 30 octombrie 2017

Presedinte de sedintă,
Consilier local, Lungu Catalin
Contrasemnează,
Secretarul comunei Boţeşti,
Dîrlă Camelia

Nr. consilieri prezenti: __11___, din totalul de 11 consilieri in functie.
Nr. voturi „pentru”: __11___ . Nr. voturi „împotriva”: ___-__ . Nr. voturi „abtineri” : ___-___

