
 R O M Â N I A 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de atribuire ce 

urmează a fi utilizate la licitație publică deschisă cu strigare în vederea 
vânzării imobilului – GRAJD nr. 8, numerotat greșit 7 – în Raportul de Evaluare 

- din cadrul fostei ferme zootehnice Lunca, situat în intravilanului satului 
Țibucani, comuna Țibucani, județul Neamț  

 
CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în 

şedinţa  ordinară din data de 27 martie 2019; 

Văzând Raportul de Evaluare întocmit în luna august anul 2017 de expertul evaluator 

Ing. DANCEA CARMEN  pentru Grajdul Nr. 8, numerotat greșit 7 – în Raportul de Evaluare; 

Examinând studiul de oportunitate întocmit de compartimentele de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 2222 din 22.03.2019 și documentația de 
atribuire, precum și expunerea de motive a primarului comunei înregistrat sub Nr. 2223 din 

22.03.2019; 

Având în vedere prevederile art. 4 din Legea Nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, coroborate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) și ale art. 123 alin. 1 și 2 din Legea 
privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și ale 123 alin. (2) din Legea privind administrația 
publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 – Se aprobă studiul de oportunitate întocmit de compartimentele de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 2222 din 

22.03.2019  privind scoaterea la licitație publică deschisă în vederea vânzării imobilului 
intitulat GRAJD nr. 8., numerotat greșit 7 - în Raportul de Evaluare - din cadrul fostei 

ferme zootehnice LUNCA, situat în intravilanul satului ȚIBUCANI, comuna 
ȚIBUCANI, județul NEAMŢ. 

Art. 2 – Se aprobă documentația de atribuire privind scoaterea la licitație publică 
deschisă în vederea vânzării imobilului intitulat GRAJD nr. 8., numerotat greșit 7 – în 

Raportul de Evaluare - din cadrul fostei ferme zootehnice LUNCA, situat în 
intravilanul satului ȚIBUCANI, comuna ȚIBUCANI, județul NEAMŢ. 

 Art. 3 – Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Țibucani 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre. 

Art. 4 – Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor 
interesate prezenta  hotărâre. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           CONTRASEMENEAZĂ          

 CONSILIER LOCAL,                            SECRETARUL COMUNEI,                                         
RUSU IOAN                            J U R I S T                     
                                AMBROSĂ COCA                                                                                                                 

 
 
Nr. 30 
Adoptată în ședința  ordinară din data 27 martie  2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și nici 1 abţinere din totalul de 13 consilieri 
în funcţie                                                                                                                                                                       
Redactat și procesat C. Ambrosă 
27.03.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL                                                                                                                           


