ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.17/27.02.2012
pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică
a imobilelor „ Terenuri”, situate în Baia de Arieş, str. Piaţa Băii
CF 70510 şi CF 70514, în suprafaţă totală de 2847 mp,
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară ;
Luând în dezbatere :
Proiectul de hotărâre iniţiat de primar cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a imobilului
„Terenuri”, situat in Baia de Arieş, str. Piaţa Băii, jud. Alba, înscrise în CF 70510 ŞI CF 70514, în
suprafaţă de 2847 mp; Raportul de specialitate nr. 670/2012 al Biroului tehnic; rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local;
Rapoartele de evaluare întocmite de evaluator ec. Dorca Maria, înregistrate sub nr. 716 şi
717/2012 la Primăria Baia de Arieş;
Având în vedere prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.2, lit.”c”, alin.5 lit.”b”, art .45 alin.3, art.123 alin.1 şi alin.2 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă prezenta ;
H O T Ă R Â R E:
Art.unic. Se respinge proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a
imobilelor „ Terenuri”, situate în Baia de Arieş, str. Piaţa Băii, CF 70510 şi CF 70514, în suprafaţă
totală de 2847 mp, din lipsă de cvorum.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Biroului tehnic;
Serviciului financiar-contabil;
Compartimentului juridic;
Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Pentru prezenta hotărâre s-a votat cu 7 voturi favorabile şi 6 „abţineri” din numărul de 13
consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Pandor Traian

Contrasemnează secretar,
Nemeş Delia

