
 
 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 16/2019 
privind aprobarea vânzării unui teren aferent construcţiei 

 
 

       Consiliul local a comunei Vetiş, județul Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară, azi 27.02.2019, 
       Examinând cererea d-lui Vieru Aurelian nr. 5.166/20.09.2018 privind clarificarea situaţiei juridice 
a terenului cumpărat în anul 2007 pe care a edificat o casă de locuit conform autorizaţiei de 
construire nr. 21/21.09.1995; 
       Ținând cont de Raportul de evaluare întocmit de S.C. KONCRET SRL Satu Mare,  
       Văzând expunerea de motive nr. 2.523/25.02.2019, proiectul de hotărâre nr. 2.524/25.02.2019, 
iniţiat de către primarul comunei Vetiş și raportul de specialitate nr. 2.525/25.02.2019 al 
Birouluijuridic, registratură, fond funciarși urbanism, raportul comisiei de specialitate 
nr.2632/27.03.2019; 
       În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completărie ulterioare; 
       În temeiul art.36, alin. 2 lit. c, art.39, alin. 1 art.45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completărie ulterioar, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
        Art. 1 Se însuşeşte Raportul de evaluare întocmit de S.C. KONCRET S.R.L. Satu Mare, conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 
        Art. 2 a) Se aprobă vânzarea suprafeţei de 360 mp teren proprietate privată a comunei Vetiş, 
identificat cu nr. top. 103729 CF nr. 103729 Vetiş, sat Decebal, teren afferent casei de locuit, prin 
vânzare directă, d-lui. Vieru Aurelian. 
        b) Preţul de vânzare al terenului este de 3,50 euro/mp, echivalentul în lei la data plăţii. 
        c) Taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, în formă autentică vor fi 
suportate de beneficiar. 
 
       Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș, Instituţiei Prefectului judeţul 
Satu Mare şi d-lui. Vieru Aurelian. 
 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
                  RUSNEAC GHEORGHE                                        Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                  ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificatăşicompletată. 
Nr. total al consilierilorîn funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-13 , Nr. total al consilierilorabsenţi- 2,Voturi pentru-13Voturiîmpotrivă- 
0   Abţineri-0 


