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JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren identificat prin CF Blajel nr. 101136 

cad 101136 in suprafata de 2368 mp, proprietate privata a comunei Blajel 

Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 aprilie 2021 
Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul 5 al ordinii de zi, intocmit de 

Primarul comunei Blajel si inregistrat sub nr. 1487 din 09 aprilie 2021 prin care se solicita aprobarea vanzarii 
prin licitatie publica a imobilului teren proprietate privata a UAT comuna Blajel, 

Avand in vedere referatul nr. 1518 din 13 aprilie 2021 al secretarului general, ca si compartiment de 
resort, si avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din data de 14 aprilie 
2021 prin care se propune adoptarea hotararii, 

Vazand cererea formulata de domnul Mitroi Ioan, proprietar al supraedificatelor de pe terenul ce 
constituie obiect al prezentei hotarari, inregistrata sub nr. 1306 din 31 martie 2021 precum si HCL nr. 19 
privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor imobile aparatinand patrimoniului unitatii administrativ 
teritoriale si HCL nr. 20 din 2019 prin care s-a instituit un drept de superficie oneroasa asupra terenului, 

 În conformitate cu prevederile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 1650 si art. 1755 din Codul Civil, 
coroborate cu  art. 334 – 346 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
  În temeiul dispozițiilor art. 363 si ale art. 129 alin. (2) lit „c”, alin. (6) lit. „b” art. 196 alin (1) lit „a” si 
ale art. 200din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aproba vanzarea, prin licitatie publica, cu oferta in plic inchis, a terenului inscris in CF Blajel 
101136 cad 101136 in suprafata de 2368 mp, proprietate privata a UAT Comuna Blajel 

Art. 2. Se stabileste pretul minim de vanzare la suma de de 50.000 lei, ca fiind valoarea cea mai mare 
dintre preţul de piaţă determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori autorizaţi şi valoarea de inventar 
a imobilului. 

Art. 3. Se stabileste garantia la 3% din pretul contractului de vanzare, fara TVA, respectiv suma de  
1.500 lei. 

Art. 4. Se aproba documentatia de atribuire, avand continutul prevazut in anexa nr. 1 a prezentei 
hotarari. 

Art. 5. Primarul comunei Blăjel va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu 
respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie, prin comisia de evaluare a ofertelor de vanzare ce se va 
constitui in acest sens. 

Art. 6. Secretarul general al comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, compartimentului financiar contabil şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZA 
Nistor Ionut Gheorghe                  Secretar general  
                                          Ghiorghe Ioana 
Nr. 25/2021 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinara din data de 15 aprilie 2021 
Cu un număr de 11 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri in functie   


