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HOTARAREA NR.102
DIN 30.10.2019
privind amanarea aprobarii completarii HCL nr.58/2019 prin aprobarea
Caietului de sarcini in derularea procedurii de vanzare a celor 18 loturi de
teren situate in CF nr. 300629 Moneasa
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MONEASA, JUDEȚUL ARAD,
Avand in vedere:
-Referat de specialitate nr. 3092 din 29.10.2019 a Compartimentului
Juridic;
-Expunerea de motive a Primarului comunei Moneasa nr. 3093 din
29.10.2019
-Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Moneasa
-Raportul de evaluare intocmit de catre SC PREDOR & RALU SRL
prin evaluator Ghimboasă Elena
-Prevederile HCL nr. 22/14.03.2019 privind aprobarea trecerii din
domeniul public al comunei Moneasa, în domeniul privat al comunei
Moneasa, a unui teren in suprafata de 1880 mp, situat in intravilan, in CF
nr. 300629 Moneasa;
-Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;
-Prevederile HCL nr. 48/30.05.2019, privind aprobarea dezmembrarii
terenului situate in intravilan, domeniul privat al comunei Moneasa, in
suprafata de 1880 mp, din CF 300629 Moneasa;
-Prevederile HCL nr.58/2019;
-Certificatul de Urbanism nr. 4 din 02.05.2019;
-Dispozitiile art.1650 şi următoarele din Noul Cod Civil;
-Prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica;
-Prevederile art. 608 alin. (1) si (2) din OUG 57/2019 privind Codul
Administraiv;
-prevederile HCL nr. 94/2019;
-Votul consilierilor locali prezenti la sedinta: “pentru” 4 ,”impotriva” -,
“abtineri “4, "absenti" 1.
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In temeiul art.136(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRÂSTE
Art.1.Se amana aprobarea Caietului de Sarcini privind vanzarea loturilor
ce urmeaza a fi scoase la licitatie si sunt rezultate din dezmembrarea
suprafetei de 1880 mp, teren aflat in domeniul privat al comunei Moneasa,
in intravilan, in CF nr. 300629 – Moneasa, ce reprezinta Anexe la prezentul
Proiect de Hotarare.
Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza
Compartimentul Urbanism si Contabilitate din cadrul Aparatului de
specialitate a Primarului comunei Moneasa;
Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:
Instituția Prefectului Județul Arad;
Membrii comisiilor sus numite;
Tuturor celor interesați.
PRESEDINTE,
BARBATEI LAZAR
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