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HOTĂRÂREA NR. 23/2021 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil, teren în suprafaţă de 372 m.p. 

cu construcţie în suprafaţă de 310 m.p., fosta centrală termică nr. 1, aflat în domeniul privat 

al oraşului Copşa Mică 

 

  
 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 

2021, 

 Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 2055/2021 şi  raportul 

nr. 2068/2021 întocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului, 

 Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, 

  În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. b) şi prevederile art. 363 

alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

    

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 Art.1. Se aprobă vânzărea prin licitaţie publică a unui imobil, teren în suprafaţă de 372 m.p. 

cu construcţie în suprafaţă de 310 m.p., fosta centrală termică nr. 1, aflat în domeniul privat al 

oraşului Copşa Mică, înscris în cartea funciară nr. 100828 Copşa Mică, număr cadastral 100828, 

respectiv 100828-C1, valoare de inventar: 3.363 lei. 

 Art.2. Preţul de pornire la licitaţie este  18.000 euro, fără TVA, potrivit raportului de 

evaluare nr. 1525/2021, întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Crisan Silviu Vasile, care se 

însuşeşte, devine anexa nr. 1 şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se stabileşte garanţia la 3% din preţul contractului de vânzare, fără TVA. 

 Art.4. Se aprobă documentaţia de atribuire privind vânzarea prin licitaţie publică, conform 

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

 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

oraşului Copşa Mică. 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 21 aprilie 2021. 

 

 
 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

            Comiza Cornel                 Secretar general 

    Şerban Dorin 
 

 

Difuzat:4 ex. 
1 ex.primar 

1 ex.dosar 

1 ex.Inst.Prefectului 
1 ex. dosar licitatie 
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