
       

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren identificat cu nr. top 1256/1  

înscris în CF nr. 3829 Aleşd având o suprafaţă de 2.520 mp 
situat în intravilan 

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

înregistrat sub nr. 8087 din 22.07.2015; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr.8091 din 23.07.2015 şi de 
rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  
 Văzând Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat, Taşcău Constantin; 
 Ţinând seama de Declaraţia de acceptare a ofertei de cumpărare a d-nei Pusztai Elena-
Maria şi a d-nei Pusztai Gabriela-Ileana, înregistrată la Primăria Aleşd cu nr. 8096/22.07.2015; 
 Ţinând seama de prevederile Codului civil, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În baza art. 36 alin (2) lit.”c”, alin (5) lit.”c”, art. 123 alin(1) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, 
republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1  Se aprobă achiziţionarea de către oraşul Aleşd a unui imobil - teren identificat cu nr. 
top 1256/1 înscris în CF nr. 3829 Aleşd având o suprafaţă de 2.520 mp situat în intravilan, 
proprietatea d-nei Pusztai Elena-Maria şi a d-nei Pusztai Gabriela-Ileana.  
 Art.2 Se aprobă raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat Taşcău 
Constantin, pentru imobilul teren în suprafaţă de 2520 mp, menţionat la art. 1, conform anexei. 
 Art.3 Preţul de cumpărare al imobilului – teren prevăzut la art. 1 este de 24.236 Euro, 
respectiv 109.300 lei stabilit conform raportului de evaluare şi acceptat de proprietari. 
 Art.4 Se împuterniceşte primarul oraşului Aleşd, d-ul Ţipţer Zeno să semneze pentru şi în 
numele oraşului Aleşd contractul de vânzare – cumpărare în formă autentică. Cheltuielile 
ocazionate de încheierea şi autentificarea actului de vânzare – cumpărare precum şi cele privind 
îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară vor fui suportate de către cumpărător, din 
bugetul local. 
 Art.6 Terenul care face obiectul prezentei hotărâri se înregistrează ca bun aparţinând 
domeniului public al oraşului Aleşd, aprobat prin HCL nr. 58/2002, care modifică şi completează 
HCL nr. 62/1999. 

Art.7   Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului -  Judeţul Bihor, Primarul oraşului 
Aleşd, Compartimentul urbanism 
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