
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL DOLHASCA  

CONSILIUL LOCAL  
 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile terenuri, aparținând domeniului 

privat al orașului Dolhasca, județul Suceava, în vederea construirii de locuințe 

  

 

 Consiliul local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava; 

  Având în vedere : 

 - referat de aprobare cu nr. 10863 din 11.08.2022  la proiectul de hotărâre inițiat de Isachi 

Decebal Dumitru , primarul orașului Dolhasca; 

 - raportul de specialitate cu nr. 10941 din 12.08.2022, întocmit de secretarul general al orașului 

Dolhasca; 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, 

protecţia mediului, servicii şi comerţ ; 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

  - raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 

social – culturale, culte, protecţie copii. 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 129, alin (1), alin.(2), lit. c),  alin. (6), lit. b) și art. 363 din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 

din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ. 

În temeiul art.139, alin (2) și art. 196, alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 

iulie 2019, privind Codul administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a unor imobile, terenuri, aflate în proprietatea 

privată a orașului Dolhasca, județul Suceava, în vederea construirii de locuințe, identificate conform 

anexei 1, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

  

 Art.2. Se insușesc Rapoartele de evaluare, întocmite de către evaluatorul, autorizat ANEVAR,  

S.C. PICOEVAL EXPERT S.R.L., prin care se stabilește valoarea estimată de piață, conform anexei 2. 

 

Art.3. Se aprobă Documentația de atribuire, aferentă procedurii de vânzare prin licitație a 

imobilelor, conform anexei 3, care face parte integrantă la prezenta hotărâre 

 

Art.4. Se aprobă  prețul minim de pornire al licitației pentru fiecare imobil în parte, conform 

anexei 1, la prezenta hotărâre. 

  



 Art.4. Se aprobă  Taxa de participare la Procedura de atribuire a contractelor de vânzare în 

sumă de 150 lei.  

 

 Art.5. Se aprobă  Garantia de participare la Procedura de atribuire a contractelor de închiriere 

în cuantum de 3% din preţul contractului de vânzare, fără TVA.  

 

Art.6. Se aprobă achiziționarea Documentației de atribuire aferentă procedurii de vânzare, prin 

licitație publică a imobilelor, în cuantum de 50 lei. 

 

 Art.7. Plata terenului se va face integral la data semnării contractului de vânzare cumpărare. 

 

Art.8.Cumpărătorul va suporta toate cheltuielile și taxele ocazionate de încheierea Contractului 

de vânzare – cumpărare, în formă autentică. 

 

 Art.9. Se mandatează domnul Isachi Decebal Dumitru - Primarul Orașului Dolhasca să 

semneze, în numele Orașului Dolhasca, contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică. 

 

 Art.10. Primarul oraşului Dolhasca prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire  

prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

     Preşedinte de şedinţă              

       Popa Adrian 

 

 

                                                                                                                 Contrasemnează, 

                                                                                                       Secretarul general al oraşului 

                                                                                                                    Pavăl Maricica 
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