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H O T Ă R Â R E A 

NR.51/2019 

Privind  aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă către dl Marian Ilie și soția Marian 

Cristina Alina  a imobilului teren identificat cu CF 70662 Teiuș,nr.cad 70662  situat în 

Teiuș,str.Cetățuie,nr.11A 

 

 

 

       Consiliul local al orașului Teiuș,județul Alba,întrunit în ședință ordinară în data de 26 iunie  

2019,ședință publică. 

        Luând în dezbatere: 

        -proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă către dl Marian Ilie 

și soția Marian Cristina Alina  a imobilului teren identificat cu CF 70662 Teiuș,nr.cad 70662  situat în 

Teiuș,str.Cetățuie,nr.11A 

        -expunerea de motive nr.8467/19.06.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de 

evaluare și vânzarea directă către dl Marian Ilie și soția Marian Cristina Alina  a imobilului teren 

identificat cu CF 70662 Teius,nr.cad 70662  situat în Teiuș,str.Cetățuie,nr.11 A 

        -raportul nr.8468/19.06.2019 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului orașului Teiuș 

        -avizele nr.8519/20.06.2019,8521/20.06.2019 ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

         Având în vedere: 

        -Hotărârea Consiliului local oraș Teiuș nr.35/29.10.2004 privind atribuirea terenului în folosință 

gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală ,conform prevederilor Legii nr.15/2003. 

        -autorizația de construire nr.31/2005,extrasul CF nr.70662 Teiuș 

        -prevederile art.8 din Legea nr.15/2003,republicată privind  sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuințe proprietate personală. 

        -prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001,republicată,legea administrației publice locale ,cu 

modificările și completările ulterioare 

          În temeiul prevederilor art.36,alin.2,lit.c, alin.5 lit.b si art.45,art.115,ali.1,lit.b din Legea nr. 

215/2001,republicată,legea administrației publice locale,cu modificările și completările ulterioare 

 

 

                                                                 H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 

                Art.1.Se însușește și aprobă raportul de evaluare întocmit de expert evaluator PFA Jeleru 

Gheorghe Simion,evaluator autorizat ANEVAR,privind stabilirea prețului de vânzare a imobilului teren 

situat în Teiuș,str.Cetățuie,nr.11A,identificat cu CF 70662 Teiuș,nr.cad.70662 în suprafață de 238 mp,aflat 

în proprietatea privată a orașului Teiuș,anexă la prezenta hotărâre. 

 

 

 
                                                                  pagina 1 din 2 

 



 
 

                Art.2.Se aprobă vânzarea directă către dl Marian Ilie și soția Marian Cristina Alina, proprietarii 

construcțiilor edificate pe teren,a imobilului teren intravilan în suprafață de 238 mp,situat în 

Teiuș,str.Cetățuie,nr.11A,jud.Alba,identificat cu CF 70662 Teiuș,nr.cad.70662 aflat în proprietatea privată 

a orașului Teiuș, la prețul de 6850 lei(1.450 euro la cursul valutar de 4,7228 lei/euro,valabil pentru data de 

referință a evaluării) 

                 Art.3.Cumpărătorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de întocmirea raportului de 

evaluare și de încheierea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică. 

                 Art.4.Se împuternicește primarul orașului Teiuș,dl Hălălai Mirel Vasile,posesor al CI seria 

AX,nr.579811 eliberat la data de 07.10.2014 de SPCLEP oraş Teiuş,domiciliat in 

Teius,str.Clujului,nr.49,jud.Alba pentru încheierea și semnarea contractului de vânzare cumpărare.    

                  Art.5.Procedura de vânzare directă se va organiza dupa obținerea avizului de legalitate din 

partea Instituției Prefectului pentru această hotărâre. 

                  Art.6.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

                  Art.7.Prezenta hotărâre se va comunica:compartimentului achiziții publice,serviciului buget 

finanțe,compartimentului juridic,primarului orașului Teiuș,Instituției Prefectului județul Alba,dosar 

şedinţă,dosar hotărâri. 
                   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate. 

 

 

                                                                                                                   Teiuș,26 iunie 2019 

 

 

 

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                 Consilier ing.UNGUR MIHAI                                               BARA  MARIA 
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