
                                                                ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI  

                                    
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a  terenului situat in Str. 

Republicii f.n,  in suprafata de 78 mp precum si si aprobarea 
documentatiei de licitatie 

  
                            Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 

                                  intrunit in sedinta  ordinara   in data de  31 mai  2022 
 

        Având în vedere referatul de aprobare nr. 14651/23.05.2022   prezentat de 
Primarul municipiului, raportul nr. 14652/23.05.2022   al compartimentului de 
specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
Solicitarea nr.8489/11.03.2022  a domnului Ungureanu Stefan –Razvan, privind 
cumpararea terenului in suprafata de 78 mp situat in Str.Republicii nr.19; 
 Prevederile art.334-346 si art. 363 din OUG nr.57/2019 privind codul 
administrativ; În temeiul art.129, alin.(2) lit.(c) si alin.(6), lit. (b), art.139 alin.(2) si 
art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 Art. 1  - Se aprobă vânzarea prin licitație publică a   terenului proprietate 
privata a Municipiului Vatra Dornei,   situat in Str.Republicii, f.n,  in suprafata de 78 
mp identic cu nr.cadastral 40462 din CF 40462. 
 Art. 2 – Se aproba pretul de pornire la licitatie al imobilului descris la art.1 de 
40  de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform raportului de evaluare . 
            Art.3  Se aproba Caietul de sarcini pentru licitatia publica de vanzare a 
terenului  situat in Str.Republicii, f.n,  in suprafata de 78 mp identic cu nr.cadastral 
40462 din CF 40462., conform anexei nr.1 la prezenta hotarare. 
             Art.3 Se aproba Fisa de date pentru licitatie publica de vanzare a  terenului  
situat in Str.Republicii, f.n,  in suprafata de 78 mp identic cu nr.cadastral 40462 din 
CF 40462., conform anexei nr.2 la prezenta hotarare. 
              Art.4 Se aproba Cererea de inscriere pentru licitatia publica de vanzare a 
terenului  situat in Str.Republicii, f.n,  in suprafata de 78 mp identic cu nr.cadastral 
40462 din CF 40462, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare. 
           Art.5 Se aproba formularul de oferta pentru licitatia publica de vanzare a 
terenului  situat in Str.Republicii, f.n,  in suprafata de 78 mp identic cu nr.cadastral 
40462 din CF 40462., conform anexei nr.4 la prezenta hotarare. 
          Art.6 Se aproba Raportul de evaluare intocmit de catre evaluator Birgaoanu 
Gabriel Romeo,  a terenului  situat in Str.Republicii, f.n,  in suprafata de 78 mp identic 
cu nr.cadastral 40462 din CF 40462.,  conform anexei nr.5 la prezenta hotarare. 
          Art.7 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru si 
compartimentul juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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