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H O T Ă R Â R E A 

Nr.  10    din 28.11.2020 
 

Privind :vanzarea   prin   licitație   publică   a unui   imobil  aparținând    
domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul 
Galați_____________________________________________________________ 

           Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 2941/24.11.2020; 
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, întrunit în sedinta 
extraordinară, online-audio, în data de 28.11.2020; 
 Având in vedere : 

-cererea depusă în vederea cumpărării bunului imobil. 

              - referat de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 2942/24.11.2020;   
              - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei,  înregistrat sub nr. 
2943/24.11.2020; 
     -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;            

În baza prevederilor: 

               -art.363-364,  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;  

         În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit. „c”, alin. 6, lit (b), ale art. 108, alin. 1, lit. 

„e”, ale art. art. 139, art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
                                                   HOTĂRĂŞTE:  
 
            Art. 1.(1) - Se aproba vanzarea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic inchis, 
organizata in vederea vanzarii bunului imobil in suprafata de 3465 m.p. teren  arabil, 
identificat cu CF 4030, Tarla 18, Parcela 207/7, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare. 
            Art. 1.(2) - Se aprobă raportul  de evaluare din 22.06.2020, intocmit de  Negoescu 
Gheorghe, privind determinarea valorii de piata a terenului in suprafata de 3465 m.p. teren  
arabil, identificat cu CF 4030, Tarla 18, Parcela 207/7, conform anexei nr.2 la prezenta 
hotarare. 



         Art. 1.(3) Preţul de pornire la licitatie este de 5.250 lei, calculat conform raportului  de 
evaluare din 22.06 2020, intocmit de  Negoescu Gheorghe, conform anexei nr.2 la prezenta 
hotarare.  
             
      Art. 5.-Se aproba documentația de atribuire (anexa 3 la prezenta hotarâre), pentru 

desfășurarea licitației publice deschisă cu oferta in plic inchis, organizată în vederea vânzării 

bunurilor  imobile, teren  arabil, identificate astfel: 3465 m.p. teren  arabil, identificat cu CF 

4030, Tarla 18, Parcela 207/7. 

     Art. 6. – Se aprobă garanția de participare la licitație în cuantum de 10%(525 lei). 
     Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei 
Valea Mărului judeţul Galaţi.  
     Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
Valea Mărului, în termenul prevăzut de lege, tuturor persoanelor interesate  și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
wwwprimariavaleamarului.  
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Apreutese Iuliana                                                                                                                                                                                                     
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                                Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


