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H O T A R A R E 

la proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de   
1 004 mp domnului  Vintileanu Năstase titularul dreptului de concesiune 

avand ca obiect terenul mentionat 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei inregistrata sub nr.278/2018; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 279/2018; 
 -raportul contabilului comunei,  inregistrat sub nr. 280/2018; 
 - cererea  d-lui Vintileanu Năstase, inregistrată sub nr. 1293/28A/2018; 
 -contractul nr. 1292/2001 incheiat cu Vintileanu Năstase; 
 -raportul de evaluare intocmit de expert evaluator Moiseanu Cristinel, 
aprobat prin HCL nr.67/2018; 
 - CF nr.21299 Săpoca, concesionar –Vintileanu Năstase; 

- HCL nr.20/2003 privind aprobarea bunurilor care fac parte din domeniul 
privat al comunei;  
 -prevederile art.36 alin(2) lit.”c”, alin(5) lit.”b”, art.123 alin(1) si alin(3) din 
Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 In temeiul art.45 alin.(3) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1.-Se aproba vanzarea terenului in suprafata de 1004 mp situat in linia 
III– lot nr.44 in zona Brutarie – loturi casa, catre domnul Vintileanu Năstase, 
titularul dreptului de concesiune avand ca obiect terenul mentionat pe care a 
edificat o locuinta proprietate personala. 

Art.2.-Se stabileste ca pretul de vanzare sa fie de 5 euro/mp potrivit 
raportului de evaluare intocmit de expert Moiseanu Cristinel si aprobat de consiliul 
local. 

Art.3.-Persoana mentionata la art.1 este obligata sa-si exprime optiunea de 
cumparare a terenului in termen de 15 zile de la comunicarea prezentei. 

Art.4.-Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari 
cu sprijinul compartimentului de specialitate, iar secretarul comunei o va comunica 
persoanelor, institutiilor si autoritatilor interesate. 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 
22.10.2018 cu respectarea prevederilor art 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 a administraíei 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi 
pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și  13 consilieri 
prezenți la ședință. 
 
 


