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HOTĂRÂREA  Nr. 89 
din 26.09.2017  

privind aprobarea vanzarii  prin licitaţie publică cu strigare a  61 parcele intravilane, „locuri de casa” 

categoria de folosinta pasune, proprietate privata a comunei Vladimirescu   

  

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
       VǍZÂND: 
 -referatul Biroului de urbanism din cadrul Primariei comunei Vladimirescu   
 -raportul d-ului primar Crisan Ioan care propune promovarea acestui proiect de hotărâre 

-  votul de 16 voturi pentru, exprimat în şedinţa ordinară din 26.09.2017 de Consiliul local al comunei 

Vladimirescu 
    

 AVÂND ÎN VEDERE: 
 -prevederile art.10, art.121 alin. 1 şi 2 şi art.123 alin.1,2 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată 

 In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a 61 locuri de casa intravilane 
a căror date de identificare sunt cuprinse în anexa la proiectul de hotărâre care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre dupa cum urmeaza : 
-32 parcele în localitatea Vladimirescu  
-19 parcele în localitatea Horia  
-10 parcele în localitatea Mândruloc   

Art.2. Preţul de pornire a licitaţiei este de  10 Euro/mp pentru Vladimirescu, 8 Euro/mp 
pentru Horia şi 5 Euro/mp pentru Mândruloc la care se adauga T.V.A. în conformitate cu 
Raportului de expertiză tehnică întocmit de P.F. Luca Florica, membru ANEVAR şi însuşit de 
Consiliul local Vladimirescu, anexat prezentului proiect de hotărâre şi care face parte integrantă 
din acesta; 

Art.3. Se aprobă  caietele de sarcini cadru pentru fiecare localitate în parte anexate 
prezentului proiect de hotărâre care face parte integrantă din acesta. 
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează primarul comunei 
Vladimirescu şi compartimentul gospodărire-comunală din cadrul  Primariei Vladimirescu;   

 

Prezenta hotărâre se comunică cu : 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad 
- primarul comunei Vladimirescu  

- Biroului de urbanism din cadrul Primariei comunei Vladimirescu  
- locuitorii comunei prin afişaj şi publicitate media 
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