
ROMÂNIA-JUDEŢUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL CHISINEU-CRIS 

H O T Ă R Â R E A Nr.40 
Din 23 mai 2012 

privind aprobarea scoaterii ia licitaţie publică în vederea vânzării suprafeţei de 
12865 mp înscris în CF nr.302049 Chişineu Criş 

Consiliul Local orăşenesc Chişineu - Criş 
Având în vedere : 

- Expunerea de motive a d-lui primar Burdan Gheorghe; 
- Dispoziţiile art.4 din Legea nr,213/1998 privind bunurile proprietate publică 

,actualizată 
- Prevederile art.123 alin,2,3 şi 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare 
- Prevederile art.36 alin.5 lit.b raportat la alin.2 lit.c şi art.115 alin.l lit.b din Legea 

nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare 

- Solicitarea d-lui Pat Nicolae,reprezentant S.C. AGROMEC CHIŞINEU CRIŞ S.A. 
privind cumpărarea terenului; 

- 10 voturi pentru i din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă; 
în temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, privind 

administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.l.-(l) Se aprobă vânzarea terenului în suprafaţă de 12865 mp , proprietatea 
privată a oraşului Chişineu Criş , situat în Chişineu Criş, având nr. cadastral 302049,înscris în 
cartea funciară nr.302049 Chişineu Criş. 

(2) Preţul de vânzare a terenului este de 3,88 Euro/mp, stabilit conform 
raportului de evaluare. 

(3) Se aprobă saltul de supralicitare permis de 5% din preţul iniţial. 
Art.2. (1) Pentru terenul aprobat spre vânzare se acordă un drept de preemţiune 

S.C.AGROMEC CHIŞINEU CRIŞ SA, în calitate de proprietar al construcţiilor. 
(2) Proprietarul construcţiilor va fi notificat în termen de 15 zile asupra acestei 

hotărâri şi îşi poate exercita opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea 
notificării. 

Art.3.- Beneficiarul vânzării va suporta costurile generate de elaborarea actelor 
premergătoare adoptării prezentei hotărârii, precum şi a actelor necesare perfectării 
contractelor de vânzare cumpărare în formă autentică. 

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată cu : 
- Primarul oraşului Chişineu Criş 
- S.C. AGROMEC CHIŞINEU 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad 
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