
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea vânzării unui teren intravilan ce aparţine  

domeniului privat al comunei Griviţa  

 

 Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 20/2014 privind însuşirea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului privat al comunei Griviţa; 

 - Raportul de evaluare întocmit de S.C. MKM Consult Proiect Audit Srl.; 

 - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. - Se aprobă vânzarea terenului intravilan, ce aparţine domeniului privat al 

comunei Griviţa, situat în sat Trestiana, în suprafaţă de 1000 mp, înscris în cartea funciară nr. 

70794, a localităţii Griviţa, tarla 60, parcela 982, lot 3, către dl. Nechita Gheorghe, care are 

edificat pe terenul, deţinut în baza contractului de concesiune nr. 3461/25.06.2018, o construcţie 

cu destinaţia locuinţă. 

Art. 2. – Se însuşeşte raportul de evaluare întocmit de S.C. MKM Consult Proiect Audit 

Srl., ce face parte intergrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – (1) Se aprobă preţul de vânzare al terenului de 24211 lei.  

(2) Preţul stabilit la alin. (1) se va achita integral la data semnării contractului de vânzare 

cumpărare. 

Art. 4. – Dl. Nechita Gheorghe va fi notificat în termen de 15 zile de la data adoptării 

prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 364 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, în vederea exercitării dreptului de preempţiune. 

Art. 5. – Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare cumpărare vor fi 

suportate de către cumpărător. 

 Art. 6. – Se împuterniceşte primarul comunei Griviţa pentru a semna contractul de 

vânzare cumpărare. 

Art. 7. - Terenul prevăzut în prezenta hotărâre nu face obiectul cererilor de restituire în 

natură. 

Art. 8. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului general al comunei. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 30.06.2020, cu 11 voturi 

„pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

          Consilier                  Secretar general 

                Adrian Rotaru                                                           Bogdan-Constantin Vătafu 
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