
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA SÂNANDREI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 82 
din 25.11.2021

privind vânzarea terenului, aferent construcţiei proprietatea numitei*»*- (fostă*»*®-* )
înscris în CF 100920 Sânandrei

Consiliul Local al Comunei Sânandrei, judeţul Timiş, reunit în şedinţă ordinară.

Având în vedere:
-Proiectul de hotărâre nr. 10201 din 19.11.2021 pricind vânzarea terenului, aferent construcţiei 
proprietatea numitei ;fostăps»**,)|SSW^ .. înscris în CF 100920 Sânandrei;
-Referatul de aprobare nr 10200/19.11.2021 al Primarului Comunei Sânandrei, privind vânzarea 
terenului, aferent construcţiei proprietatea numitei j a t r s j  (fostă#^- . înscris în CF
100920 Sânandrei. titulară a dreptului de concesiune;
-Raportul de evaluare al terenului înscris în CF nr. 100920 Sânandrei, întocmit de Denis Fogas- 
evaluator autorizat ANE VAR;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 10202/19.11.2021 al proiectului de hotărâre
privind vânzarea terenului, aferent construcţiei proprietatea numitei{g£^±f (fostăjfc )fr......,
înscris în CF 100920 Sânandrei;

Văzând avizul Comisiei nr. 1 din cadrul Consiliului Local Sânandrei;
In conformitate cu prevederile;

-art. 1650, 1624 alin (1) şi 1755 Cod civil
-art. 129 alin (2) lit. c). alin (6) lit. b) şi ale art. 364 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, - 
29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

în temeiul prevederilor art. 139 (1) şi ale art. 196 (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se aprobă vânzarea, de către Comuna Sânandrei-prin Consiliul Local, a terenului 
înscris în CF 100920 Sânandrei, domeniul privat al comunei, în suprafaţa de 1009 mp, aferent 
construcţiei proprietatea numitei Swhk® (fostăI B t s t e Ş nai»

Art. 2 (1 )Se aprobă preţul de vânzare, în sumă de 37.017 lei plus TVA, conform raportului 
de evaluare.

(2) Se însuşeşte raportul de evaluare al imobilului înscris în CF nr. 100920 Sânandrei. 
întocmit de evaluator Denis Fogas.

Art. 3 Dreptul de concesiune constituit potrivit contractului nr. 65/01.07.2004 se va stinge 
prin confuziune, la data semnării contractului de vânzare. în formă autentică.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 
Sânandrei .

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Primarului Comunei Sânandrei;
- Compartimentului Impozite şi Taxe;
- Celor în cauză;

Cetăţenilor prin afişare la ^sfe^ig^^p.ublicare pe site-ul propriu http://www.primaria-
sinandrei.ro.
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