
PROIECT 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BEZDEAD 

Avizat                                                                                                                          

Secretar General 

Davidoiu Ionut 

 H O T A R A R E  

privind scoaterea la licitatie publica in vederea vanzarii a terenului din punctul 

,,Belciuga”, sat Măgura, comuna Bezdead 

 

        Consiliul local al comunei Bezdead, judetul Dambovita, intrunit in sedinta 

ordinara din data de 30.07.2020 

 

             Avand in vedere: 

          -Referatul de aprobare al primarului comunei Bezdead nr. 5371 din 13. 07. 

2020. 

-Raportul compartimentului de specialitate nr. 5372/13.07.2020. 

-H.c.l. Bezdead nr. 39 din 28.05.2020 completarea Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Bezdead. 

-H.c.l. Bezdead nr. 49 din 30.06.2020 privind însușirea raportului de evaluare al 

terenului situat în punctul ,,Belciuga”, sat Măgura, comuna Bezdead,  județul 

Dâmbovița. 

          -Raportul de evaluare intocmit de evaluator autorizat Simionescu Decebal 

Florin. 

 -Extrasul de carte funciara nr. 71778 eliberat la data de 06.07.2020. 

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,c”, alin. (6) lit. ,,b”, art. 363 alin. (4) şi art. 196, 

alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul 

Administrativ 

                                                    H O T A R A S T E     

 

            Art. 1. Se aproba  scoaterea la licitatie publica in vederea vanzarii a terenului 

in suprafata de 1588 mp, situat în punctul ,,Belciuga”, sat Măgura, comuna Bezdead,  

județul Dâmbovița. 

             Art. 2. Pretul de pornire al licitatiei are la baza raportul de evaluare, la care se 

adauga costul evaluarii si anume: 15.000 lei (1.85 euro/mp la cursul de schimb valutar 

la data de 15.06.2020 de 1 euro=4.8338 lei). 

              Art. 3. Se insuseste studiul de oportunitate si caietul de sarcini privind  

scoaterea la licitatie publica in vederea vanzarii a imobilului (teren) situat în punctul 

,,Belciuga”, sat Măgura, comuna Bezdead,  județul Dâmbovița. 

             Art. 4. Comisia de licitatie va fi numita de primarul comunei prin dispozitie. 

             Art. 5. Se imputerniceste primarul comunei Bezdead sa semneze pentru si in 

numele Consiliului local al comunei Bezdead contractul de vanzare-cumparare.   

             Art. 6. Cu inregistrarea, transmiterea si aducerea la cunostinta publica a 

prezentei hotarari se obliga secretarul general al comunei iar ducerea la indeplinire se 

va face de primarul comunei prin compartimentele de specialitate. 

 

              Initiator 

PRIMAR 

Prof. Anghelescu Teodora 


