
ROMANIA
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA CÎNDEŞTI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind vânzarea unui teren aparţinând patrimoniului privat al comunei 

Consiliul local al comunei Cîndeşti, judeţul N eam ţ;
Văzând cererea d-lui Mihăilă Adrian domiciliat în localitatea Uricani, judeţul Hunedoara, prin 

care solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.073 mp. concesionat de la comuna Cîndeşti 
pentru construirea unei locuinţe, referatul primarului comunei Cîndeşti prin care se propune 
vânzarea unui teren aparţinând patrimoniului privat al comunei, situat în extravilanul Vădurele. 
proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens, precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 
din cadrul consiliului asupra acestuia ;

Luând cunoştinţă de conţinutul Raportului de evaluare înregistrat sub nr.120 din 02.05.2018 
asupra terenului în suprafaţă de 1.073 mp. întocmit de către evaluatorul S.C. ’’EVALON” S.R.L., 
conform căruia se estimează valoarea terenului la suma de 5.870 le i ;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.16/31.05.2013 privind însuşirea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Cîndeşti şi ale Hotărârii nr.6 din 31.03.2005 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru de vânzare a bunurilor din patrimoniul privat al comunei Cîndeşti;

Ţinând cont de prevederile art. 6 şi 7 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale 
art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul acesteia ;

în temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(5) litera „b”, ale art.45,121 şi 123 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 : Se aprobă vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 1.073 mp. proprietate privată a 
comunei Cîndeşti, situat în extravilanul Vădurele , identificat prin extrasul de carte funciară nr.
51131 ,anexă la prezenta hotărâre, către dl. Mihăilă Adrian, proprietarul locuinţei edificate pe acest 
teren.

Art.2 : Se însuşeşte Raportul de evaluare încheiat de S.C. ’’EVALON" S.R.L privind estimarea 
valorii de piaţă a terenului prevăzut la art.1.

Art.3 : Preţul de vânzare a terenului este de 5.870 lei fără TVA.
Art.4 : Contractul de vânzare-cumpărare privind terenul de la art.1 va fi semnat din partea 

Comunei Cîndeşti de către dl. State Gheorghe-Daniel, în calitate de primar.
Art.5 : Secretarul comunei Cîndeşti va comunica şi înainta prezenta hotărâre instituţiilor şi 

persoanelor interesate.

Preşedinte de şedin 
istinei


