
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA PADURENI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂDURENI
_______________________________________________________________________

HOTĂRÂREA NR.3
privind aprobarea cumpărării unui spaţiu comercial ( magazin) de interes local şi de
utilitate publică din localitatea Pădureni, comuna Pădureni, judeţul Vaslui

Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmit de către domnul primar, în care propune iniţierea unui proiect

de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui spaţiu comercial ( magazin) de interes local
şi utilitate publică din localitatea Pădureni , comuna Pădureni, judeţul Vaslui ;

- Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi completările ulterioare ;
- Raportul de specialitate nr. din 2020 al Compartimentului Financiar Contabilitate al

comunei Pădureni, judeţul Vaslui;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 28.01.2019 privind aprobarea demarării procedurilor
de achizitie în vederea cumpărarii unui spaţiu comercial de către comuna Pădureni, judeţul
Vaslui;

- Raportul de evaluare nr. 4 din 07.01.2019 întocmit de expert evaluator năforniţă Florinel,
înregstarat cu nr. din 2020 la Primăria comunei Pădureni, judeţul Vaslui;

- Procesul verbal de negociere înregistrat sub nr. 374 din 28.01.2020 , privind negocierea
preţului de cumpărare;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi alin (2) şi ale art. 139 ,,, alin. (1) coraborat cu art.
196 alin. (1) litera “a” , din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , cu modificările ulterioare;

Consiliul local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de Evaluare nr. 4 din 07.01.2019 întocmit de expert
evaluator domnul Năforniţă Florinel , evaluator autorizat , membru titular ANEVAR care se
constituie în Anexa nr 1.

Art. 2 Se aprobă Procesul -Verbal de negociere a preţului de cumpărare a spaţiului
comercial ( magazin) elaborat de Comisia de negociere , care se constituie în Anexa nr.2.

Art. 3 (1) Se aprobă cumpărarea unui spaţiu comercial ( magazin) de interes local şi de
utilitate publică situat în intravilanul satului Pădureni, comuna Pădureni, judeţul Vaslui , sola
nr. 56 din parcela 67, în suprafata totală de 300 mp , având categoria curţi constructii ,
proprietatea numitului Silitră Nicuşor cu domiciliul în municipiul Bucuresti, din localitatea
Pădureni, comuna Pădureni, judeţul Vaslui



(2) Imobilul identificat la art 3. alin. (1) va fi destinat realizării de investiţii de interes
local şi de utilitate publică.

Art. 4 . Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre ;
Art. 5 Se împuterniceşte domnul primar al comunei Pădureni, judeţul Vaslui domnul

Diaconu Temistocle în vederea semnării contractului de vânzare - cumpărare şi a altor
documente necesare .

Art. 6 Finanţarea cheltuielilor pentru cumpărarea spatiului comercial , a taxelor
notariale precum si cele pentru înscrierea în cartea funciară se va face din sume alocate din
bugetul local.

Art. 7. Prevederile prezentei hotãrâri vor fi comunicate Instituţiei Prefectului Judeţul
Vaslui , domnului primar al comunei Pădureni şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare .

Pădureni 28 ianuarie 2020
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Cu un numar de 13 voturi « pentru », din 13 consilieri prezenti la sedinta


