
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată 

a oraşului către d-na Hubner Paraschiva 

 
 
 

 Consiliul local al oraşului Aleşd,  

Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. 3544 din 15.04.2015; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 3051 din 08.04.2015 şi de 

rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului local al oraşului Aleşd nr. 18 din 

04.08.2004, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al 

oraşului, 

 în baza art. 36 alin(2) lit.”c”, alin (5) lit.”b”, art. 45 şi art. 123 alin (1)  şi (2) din Legea nr. 

215/2001,  republicată, administraţiei publice locale, cu modificări şi completări; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1. Se aprobă vânzarea directă către d-na Hubner Paraschiva a terenului identificat cu 

numărul topografic 566/4 în cotă de 48/3467 mp, înscris în CF nr. 102791 în favoarea domeniului 

privat al oraşului, reprezentând teren aferent construcţiilor pe care aceasta le deţine în Aleşd, 

identificate astfel: nr. cadastral 101677 înscris în CF nr. 101677 în suprafaţă de 82 mp şi nr. 

cadastral 101663 înscris în CF nr. 101663 în suprafaţă de 223 mp. 

 Art.2 Se aprobă raportul de evaluare pentru terenul identificat la art. 1 şi preţul de vânzare 

care este de 20 euro/mp, la care se adaugă şi contravaloarea raportului de evaluare, respectiv 

500 lei. 

 Art.3 Cumpărătorul are obligaţia de a achita contravaloarea terenului în termen de cel mult 

30 de zile de la data comunicării hotărârii, în caz contrar va fi pus de drept în întârziere. 

Art.4 Prezenta sub formă de hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, 

Primarul oraşului Aleşd, compartimentul impozite şi taxe, d-na Hubner Paraschiva 

 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                         BOCŞEA SORINA                      
                                                                                               
         CONTRASEMNEAZĂ 
                  SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA  

 
Aleşd, 29 aprilie 2015 
Nr. 43 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 consilieri în funcţie   

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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