
HOTARAREA Nr. 41/2021
aprobarea vânzării, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a terenului

intravilan/extravilan înscris în C.F. nr.70679  a Comunei Ibănești, având nr.cadastral 70679, în
suprafață de 1.000 mp, aflat în proprietatea privată a Comunei Ibănești.

având în vedere: 
- referatul de aprobare a primarului la proiectul de hotarare;   
- Raportul compartimentului de specialitate; 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ibănești;  

- Hotărârea Consiliului Local Ibănști cu nr. 16/19.04.2019 privind atestarea domeniului privat al
U.A.T Ibănești; 

-  Extrasul de carte funciară cu nr. 34378/28.08.2020, eliberat de către Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Vaslui- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bârlad; 

- Rportul de evaluare întocmit de către Expert  Evaluator-membru A.N.E.R.E.V.A.R , Ec.  Chitariu
Bogdan Constantin, întregistrat la primăria comunei Ibănești sub nr. 2288/17.06.2021;

- Având in vedere prevederile art. 311, art. 317, art. 334-336, art. 338-341, art. 363 din OUG nr.
57/2019- Codul Administrativ; 

- In conformitate  cu prevederile  art.  129, alin.(6),  lit.“b”,  articolul 139, alin.  (2), din OUG nr.
57/2019- Codul Administrativ; 

- In temeiul a art. 196 lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Consiliul Local al comunei Ibănești, Județul Vaslui,

HOT  ĂRĂȘTE:  
Articolul 1

Se  însușește  raportul  de  evaluare  a  terenului  întocmit  de  către  Expert  Evaluator-membru
A.N.E.R.E.V.A.R  ,  Ec.  Chitariu  Bogdan  Constantin,  întregistrat  la  primăria  comunei  Ibănești  sub  nr.
2288/17.06.2021, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Articolul 2

Se aprobă REGULAMENT privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al
comunei Ibănești, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
Articolul 3

Se aprobă Studiul de oportunitate și Caietul de sarcini cu privire la vânzareaa terenului intravilan înscris
în C.F. nr.70679  a Comunei Ibănești, având nr.cadastral 70769, în suprafață de 1.000 mp, aflat în proprietatea
privată a Comunei Ibănești., conform anexelor 3 și 4 la prezenta hotărâre;
Articolul 4

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se va ocupa primarul comunei Ibănești,  jud. Vaslui şi
compartimentul financiar contabil, o copie de pe prezenta va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate,
precum si instituției Prefectului Vaslui pentru controlul legalitații
Această hotărâre a fost aprobată cu un număr 10 voturi din  11 consilieri prezenţi.
    
PREȘENINTE DE ȘEDINȚĂ                                       Dată astăzi.

Consilier:                                                                                                                                       31.08.2021

Vladimir Marius Ovidiu

   Contrasemneaz  ă:  
                Secretarul Comunei Ibănești, 

                                                                                                     Pîrlog George
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