
       

 

HOTĂRÂRE 
privind darea avizului de principiu în vederea iniţierii procedurii de achiziţie a imobilului 

corp nou parter + mansardă proprietar SC Electric Star SRL 

situată în incinta bazei sportive din Pădurea Neagră   

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Aleşd, 

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

iniţiator, înregistrat sub nr. 8090 din 22.07.2015; raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 8092 din 23.07.2015 

şi de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

 Ţinând seama de prevederile art. 863 lit. a) şi ale art. 1182(1) din Codul civil, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 213/1998, privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

215/2001, republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

 Art.1  Se dă avizul de principiu în vederea iniţierii procedurii de cumpărare a imobilului 

corp nou parter + mansardă proprietar SC Electric Star SRL, în faliment prin lichidator C.I.I. 

MOLDOVAN ANA, situată în incinta bazei sportive din Pădurea Neagră.   

 Art.2 Cumpărarea imobilului se face în condiţiile dreptului comun, astfel cum este 

reglementat de Codul civil, iar preţul de vânzare – cumpărare se va stabili prin negociere între 

părţi.   

 Art.3 (1) Din comisia de negociere a preţului de cumpărare a imobilului, fac parte 

următorii consilieri: 

 - Curea-Lup Andrei-Emilian 

 - Gal Cristian 

 - Molnar Iosif 

 (2) Comisia de negociere va analiza oferta propusă, va negocia preţul în baza raportului 

de evaluare întocmit în condiţiile legii, va întocmi procesul verbal de negiciere şi îl va transmite 

către secretarul uat Aleşd în vederea iniţierii proiectului de hotărâre. 

 Art.4 Raportul de evaluare şi procesul-verbal de negociere se supun dezbaterii şi 

aprobării Consiliului local al oraşului Aleşd. 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://prgabriel.files.wordpress.com/2008/11/330px-stema_romaniei_3svg2.png&imgrefurl=http://prgabriel.wordpress.com/2008/11/30/la-multi-ani-romania/&usg=__VonqgIYWIqOCpZUDjQovvlVMmvw=&h=343&w=250&sz=95&hl=ro&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=jF9oSBLG5wIQ0M:&tbnh=120&tbnw=87&prev=/images?q=stema+romaniei&um=1&hl=ro&sa=N&tbs=isch:1


 Art.5 Finanţarea  cheltuielilor pentru cumpărarea terenului se va face din sume alocate 

de la bugetul local. 

Art.6  Prezenta se comunică cu:  

  -Instituţia Prefectului -  Judeţul Bihor 

  -Primarul oraşului Aleşd 

  -Serviciul contabilitate 

                
 

 

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                          JURCUŢ VASILE                              
                                                                                       
         
            
 
 
 
          CONTRASEMNEAZĂ 
                  SECRETAR 
          LAURAN NICOLETA  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleşd, 30 iulie 2015 
Nr. 66 
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi “pentru” şi 3 “abţineri” din cei 15 consilieri prezenţi şi 17 consilieri în funcţie 
 


