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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Cuza Vodă şi 
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică 

   

Primarul comunei Cuza Vodă, judeţul Călăraşi, 
Având în vedere necesitatea stringentă privind înfiinţarea unei farmacii sau punct farmaceutic 
la nivelul localităţii pentru deservirea populaţiei comunei, 
Analizând solicitările agenţilor economici interesaţi 
Văzând legislaţia de specialitate precum şi prevederile Planului Urbanistic General al comunei, 
Luând în considerare prevederile art. 36, alin (2), lit. „c” şi alin.(5), lit. „b” precum şi ale art.123 
alin. (1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu completările şi 
modificările ulterioare, 
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin (1) precum si ale art. 45, alin.(6) din Legea nr. 215/2001, 
republicată, privind administraţia publica locala, propun prezentul  

 

PROIECT 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei a bunului 
imobil cu denumirea Clădire anexă grădiniţă cu terenul aferent construcţiei, conform anexei 
A – parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aproba vânzarea prin licitaţie publică cu strigare, conform legii, a imobilului 
(construcţie plus terenul aferent) situat în comuna Cuza Vodă, satul Ceacu, identificate 
conform anexei A, din domeniul privat al comunei Cuza Vodă. 

Art.3. Imobilul menţionat la art.2 are destinaţie specială de înfiinţare/construire farmacie. 
Art.4. Preţul minim de pornire la licitaţie este de 9.208 lei, stabilit prin Raportul de 

evaluare si este valabil până la data de 31 decembrie 2007, preţ care va putea fi indexat cu 
indicii de inflaţie prevăzuţi în Buletinul Statistic de preturi până în momentul desfăşurării 
licitaţiei publice. 

Art.5. Primarul comunei Cuza Vodă va asigura executarea prezentei hotărâri, având în 
acest sens împuternicirea pentru organizarea proceduri de achiziţie şi semnarea contractului 
de vânzare - cumpărare. 

Art.6. Secretarul comunei Cuza Vodă va comunica prezenta celor interesaţi şi o va 
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la locuri publice special amenajate. 
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