
R O M Â N I A 

JUDETUL   SUCEAVA 

COMUNA CORNU LUNCII 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 16 parcele de teren situate în satele 

Brăiești, Băișești și Cornu Luncii - intravilan/extravilan aparținând domeniului privat al 

comunei Cornu Luncii, județul Suceava 

 

 

Consiliul Local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 2632 din 25.03.2021 a domnului primar Gheorghe Fron; 

- Raportul de Specialitate nr. 2633 din 25.03.2021; 

- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cornu Luncii, 

județul Suceava, înregistrat sub nr. 2830 din 31.03.2021; 

     În temeiul art. 129  alin.(1) și (2) lit. c), art. 287, art. 334-346 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

H O T A R Ă Ș T E: 

 

Art.1  Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a 16 parcele de terenuri în situate în satele 

Brăiești Băișești și Cornu Luncii, proprietatea privată a comunei Cornu Luncii, identificat 

conform anexei nr.1. 

Art.2  Se însuşeşte Rapoartele de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţă a terenurilor în  

situate în satele Brăiești, Băișești și Cornu Luncii,comuna Cornu Luncii, județul Suceava, 

proprietate privată a comunei Cornu Luncii și a prețului minim de pornire la licitație fără TVA, 

conform anexei nr.2,care face parte integrantă din prezenta. 

Art.3 Se aprobă documentația de atribuire și caietul de sarcini al licitaţiei, conform anexei 

nr.3 la prezenta. 

Art.4 Se aprobă taxa de garanție în procent de 10% pentru înscrierea la licitație ce va fi 

achitată în contul Primăriei comunei Cornu Luncii. 

Art.5 Se împuterniceşte primarul Comunei Cornu Luncii pentru desemnarea comisiei de 

licitaţie si semnearea contractului de vânzare cumpărare. 

Art.6 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7 Primarul comunei Cornu Luncii, județul Suceava, prin aparatul de specialitate va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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