ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea întocmirii Raportului de evaluare pentru suprafaţa de 820 m.p. teren arabil aflat în
extravilanul comunei, proprietate privată a comunei Straja, în vederea vânzăriiAnchirierii/concesionării,
în condiţiile legii
Consiliul local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Juravle Mihai, înregistrată sub nr. 665 din 02.02.2018;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr. 1358 din
02.03.2018;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finanţe,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodrire comunala, protectia mediului si
turism, înregistrat sub nr. 35CL din 10.05.2018;
- Hotărârea nr. 38 din 31.10.2017 privind apartenenţa la domeniul privat al comunei Straja, jud
Suceava a suprafeţei de 820 m.p. teren arabil identificată cu nr. cadastral 32030
- Hotărârea nr. 22 din 10.05.2018 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din
domeniul privat al comunei Straja, judeţul Suceava înscris în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 29.12.2009 cu
modificările şi completările ulterioare;
'

- Planul de amplasament şi delimitare a imobilului şi Extrasul de Carte Funciară nr. 3071 din data de
30.01.2018;

în conformitate cu dispoziţiile art. 123 alin. (1) - (3) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă întocmirea Raportului de evaluare pentru suprafaţa de 820 m.p. teren arabil, identic
cu parcela nr. 32030 din C.F. nr. 32030 Straja, aflat în proprietatea privată a comunei Straja, situat în
extravilanul localităţii Straja în locul numit "Moara-Andrii", în vederea vânzăriiAnchirierii/concesionării în
condiţiile legii.
Art,2. Primarul comunei Straja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia Prefectului - judeţul Suceava
Primarul comunei Straja, jud. Suceava
- Compartimentul financiar-contabil
- Afişare publică.

