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                                          CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR.31 
din 30 aprilie 2014 

privind aprobarea vânzarii unor terenuri catre persoane fizice 
 

              Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  30 aprilie 
2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 176  din  25  aprilie  2014, emisă, de către primarul comunei 
Rîciu; 

Având în vedere cererea nr.4255/16.10.2013 a d-lui Şopterean Ioan  de a cumpara 
terenul folosit de acesta, aferente constructiilor proprietatea lor; 

Având în vedere ca în urma verificarilor efectuate prin vânzarea acestui teren nu sunt 
afectate unele planuri de sistematizare si de asemenea, acest  teren nu face obiectul Legii nr. 
10/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 247/2005; 

Având în vedere ca prin vânzarea acestui teren se aduc venituri suplimentare la bugetul 
local; 

Având în vedere Expunerea de motive nr.1812/24.04.2014 a primarului comunei Rîciu şi 
Raportul de specialitate comun a compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice şi a 
biroului financiar-contabil şi resurse umane din care rezulta legalitatea propunerii de vânzare, 
faptul ca bunurile nu fac obiectul Legii nr. 10/2001 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare si Legii nr. 247/2005, dreptul de proprietate asupra lor; 

În baza art. 36 (2) lit. „c” si (5) lit. „b”, art . 45 (3), art. 115 (1) lit. „b” si 123 din Legea nr. 
215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

HOTARĂŞTE: 
 

Art.1. Se aproba vânzarea directa a suprafetei de 176 mp. teren, aferent constructiilor, situat în 
comuna Rîciu, str. Sînmartinul de Câmpie, nr. 244, înscris în  C.F. vechi nr. 1541/Sînmartinu de Câmpie, 
sub nr. top. 206/1, 207/1, catre Şopterean Ioan, proprietarul constructiilor. 

Vânzarea se va face numai dupa însusirea de catre Consiliul local a Raportului de evaluare. 
               Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
            Manoilă Ioan                                                                                   Contrasemnează: 
                                                                                             SECRETAR- Dunca Ioan                                                                                                             
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