
HOTARAREA Nr. 13/2020
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Ibăne ti in Comisia pentru vânzarea prin licitaţiești in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie
publică a imobilului teren în suprafaţă de 213 mp situat in T. 18 P 554, număr cadastral 70652 – apar inândținând

domeniului privat al comunei Ibăne ti, precum i în comisia de contestaţie ;ști in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie ști in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Ibăneşti cu privire la desemnarea reprezentantilor

Consiliului Local al comunei Ibăne ti in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie publică a imobiluluiști in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie
teren în suprafaţă de 213 mp situat in T. 18 P 554, număr cadastral 70652 – apar inând domeniuluiținând
privat al comunei Ibăne ti, precum i în comisia de contestaţie ;ști in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie ști in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie

- prevederile Hotărârii de Consiliu local cu nr.36/2019 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie
publică organizată potrivit legii, a terenului intravilan înscris în C.F. nr.70652  a Comunei Ibăne ti,ști in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie
având nr.cadastral 70652, în suprafa ă de 213 mp, aflat în proprietatea privată a Comunei Ibăne ti.ținând ști in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie

- 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 Ibăne ti, Jude ul Vaslui,ști, Județul Vaslui, țul Vaslui,

HOT  ĂRĂ TE:ȘTE:  
Articolul 1

Se aprobă desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Ibăne ti in Comisia pentruști in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie
vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren în suprafaţă de 213 mp situat in T. 18 P 554, număr
cadastral 70652 – apar inând domeniului privat al comunei Ibăne ti, precum i în comisia de contestaţieținând ști in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie ști in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie
, în persoan domnilor: 

Nr
crt.

Nume /prenume Calitatea Comisia din care face parte

1 Iacomi Ionel Consilier Local Comisia de licita ieținând
2 Marcu Gheorghe Consilier Local Comisia de licita ieținând
3 Bârsan Cătălin Consilier Local Comisia de contesta ieținând
4 Cîmpianu Ion Consilier Local Comisia de contesta ieținând

Articolul 2
Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  Secretarului  Comunei   IBĂNE TI,  în  termenulȘTI, în termenul
prevăzut de lege, Primarului Comunei  IBĂNE TI i Prefectului jude ului VASLUI  i se aduce laȘTI, în termenul ști in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie ținând ști in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie
cuno tin ă publică prin afi area la sediul primăriei.ști in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie ținând ști in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie             

Această hotărâre a fors aprobată cu un număr 10 voturi din 10 consilieri prezenţi.
    PRE ENINTE DE EDINȘTI, în termenul ȘTI, în termenul ȚĂ                          Dată astăzi.

Consilier:                                                                                                                        13.01.2020

       Bodroghină Vasile

   Contrasemneaz  ă:  
                Secretarul Comunei Ibăne ti, ști in Comisia pentru vânzarea prin licitaţie

                                                                                                     Pîrlog George 

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNE TIȘTE:


