
CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA                                          Avizat  
                                              
JUDE ULăARAD                                                                       secretar  
                                 
      PROIECT  

H O T Ă R Â R E A   NR.  
Din data de _______________ 

privind aprobarea raportului de evaluare nr. 952/3 iunie 2016 - a terenurilor intravilane  
proprietateaăprivat ăăaăComuneiăLivadaăjud.ăAradă,ăraportăîntocmitădeăc treăS.C.ăJustăEvală

S.R.L.  a terenurileăintravilaneăatribuiteăpersoanelorăîndrept iteăînăbazaăLegiiă15/2003ă
privindăsprijinulăacordatătinerilorăpentruăconstruireaăuneiălocuin eăproprietateăpersonal ă 

 
ConsiliulălocalăalăcomuneiăLivada,ăjude ulăArad 

Având în vedere: 
- Raportul de specialitate  
- expunerea de motive  
- prevederile art. 8 din  Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construireaăuneiălocuin eăproprietateăpersonal  
- prevederile art. 36 alin. 5 lit. b , art. 123  dinăLegeaă215/2001ăprivindăadministra iaă

public ălocal ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareă 
 
Înă temeiulăart.45ă ăalină3ădinăLegeaănr.215ă /ă2001ăaăadministra ieiăpubliceă locale,ă

republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare 
 

HOT R ŞTEă 
 
Art.1 Se  aprob ăraportulădeăevaluare nr. 952/3 iunie 2016,ăraportăîntocmitădeăc treă

S.C. Just Eval S.R.L. prin evaluator autorizat Bojan Nicolae Emanoil , ce  cuprinde 
evaluarea terenuriloră intravilaneăatribuiteăpersoaneloră îndrept iteă înăbazaăLegiiă15/2003ă
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construireaă uneiă locuin eă proprietateă personal,ă
precumă iăăevaluareaăaltorăterenuriăintravilaneăproprietateaăprivat ăaăcomuneiăLivadaăjud.ă
Arad  

Art.ă 2ă Seă aprob ă regulamentul de vânzare a terenurilor intravilane dobândite în 
folosin ă gratuit ă deă c treă beneficiarii Legii 15/2003 , conform anexei la prezenta 
hot râreă.    

Art.ă3ăăPrezentaăhot râreăseăcomunic ăcuă 
   - Institu iaăprefectuluiăJude uluiăArad 

             - Primarul comunei Livada  
Se aduceă laă cunos in aă public ă prină afi areă laă sediulă institu ieiă iă publicareă peă situlă
institu ieiă:ăwww.livada-arad.ro 
 
Ini iatorădeăproiectă ,                                                                    Contrasemneaz : 
Bimbo Iosif                                                                                      pt. Secretar, 
                                                           R c nelăIonelaăNadiaăăăăăă 

http://www.livada-arad.ro/


COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIAL ,ă
BUGET-FINAN E,ăADMINISTRAREAăDOMENIULUIăPUBLICăŞIăPRIVAT AL 

COMUNEI,ăAGRICULTUR ,ăGOSPOD RIRE 
COMUNAL ,ăPROTEC IAăMEDIULUI,ăSERVICIIăŞIăCOMER  

 
 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 

Din data de______________ 
 

privind aprobarea raportului de evaluare nr. 952/3 iunie 2016 - a terenurilor intravilane  
proprietateaăprivat   aăComuneiăLivadaăjud.ăAradă,ăraportăîntocmitădeăc treăS.C.ăJustăEvală

S.R.L.  aăterenurileăintravilaneăatribuiteăpersoanelorăîndrept iteăînăbazaăLegiiă15/2003ă
privindăsprijinulăacordatătinerilorăpentruăconstruireaăuneiălocuin eăproprietateăpersonal ă 

 
Dinăparteaăcomisieiămaiăsusăamintiteăauăfostăprezen i: 
dl. ERBăMILITONă–pre edinteădeăcomisieă  
dna.FLORINCU AăALEXANDRINAă–secretar  
dl. T R ANăNELUă–membru 
dl. TEFăDORINă–MARIUS – membru 
dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru  
dl.P IU ANăNICU-SIMION – membru  
dl.AURELăB LA ă-membru 
dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru 
dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru  
 
S-aă dezb tută proiectulă deă hot râreă privind aprobarea raportului de evaluare nr. 

952/3 iunie 2016 - aăterenurilorăintravilaneăăproprietateaăprivat ăăaăComuneiăLivada jud. 
Aradă ,ă raportă întocmită deă c treă S.C.ă Justă Evală S.R.L.ă  a terenurile intravilane atribuite 
persoaneloră îndrept iteă înă bazaă Legiiă 15/2003ă privindă sprijinulă acordată tineriloră pentruă
construireaă uneiă locuin eă proprietateă personal ,ă hot râreă careă se 
avizeaz _______________________. 

 
 
Preşedinte Secretar 
erbăMilitonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFlorincu aăAlexandrinaăă 

 

 

  

 

   



                                 Anexa la HCL Livada nr. _______/2016 

 

Regulament de vânzare a terenurilor intravilane dobândite  

înăfolosin ăgratuit ădeăc treăbeneficiariiăLegiiă15/2003ăă 

 

Art. 1  Terenurile situate în intravilanul comunei Livada , jud. Arad ce au fost atribuite 
persoaneloră îndrept iteă înăbazaăLegiiă15/2003ăprivindă ăsprijinul acordat tinerilor pentru 
construireaăuneiălocuin eăproprietateăpersonal se vor vinde în conformitate cu prevederile 
legislative în vigoare.  

Art.ă2ăPotăcump raăacesteăterenuriădoarăpersoaneleăcareăauăfinalizatăconstruc iaăcaseiăpeă
acesteăterenuriă iăcareăsi-auăîntabulatăconstruc iaăînăcarteaăfunciar ă.ă 

Art.ă2ăPersoaneleăinteresateăs ăcumpereăterenurileăaferenteiăcaseiădeălocuităvorădepuneălaă
sediulă Prim rieiă comuneiă Livadaă oă cerereă înă acestă sensă laă careă voră ata aă copie CI a 
proprietarilorăprecumă iăunăextrasădeăcarteăfunciar ăactuală(ănuămaiăvechiădeă30ădeăzile)ă.ă 

Art. 3 Pre ulădeăvânzareăaăterenurilorăesteădeă3ăeuro/mpă,  plus TVA  , plata se va efectua 
înăleiălaăcursulăBNRădinăziuaăpl ii.ă 

Art. 4 Terenul poate fi achitat integral sau în rate în decursul aă aseă luniădeă ăzileădeă laă
aprobareaă ă hot râriiă consiliuluiă locală privindă vânzareaă ă terenului,ă cuă obligareaă achit riiă
unui avans de 50%  la semnarea contractului de vânzare-cump rareă,ăiarădiferen aădeă50șă
îm termen de maxim 6 luni de zile   .  

Art. 5 Se împuternice teă primarulă comuneiă Livadaă ,ă judă Aradă – dl. Bimbo Iosif cu 
semnarea actului de vânzare-cump rareălaănotar.ă 

Art. 6 Taxele notariale privind vânzarea-cump rareaăterenuluiăaferentăcaseiădeălocuităcadă
înăsarcinaăexclusiv ăaăcump r torului.ă 

Art. 7 Înăcazulăînăcareăcump r torulănuăachit ăintegralăcostulăterenuluiăînămaximă6ăluniădeă
zileădeălaăaprobareaăăhot râriiăconsiliuluiălocalăprivindăvânzareaăăterenuluiă,ăterenulărevineă
înăproprietateaăprivat ăaăcomuneiăLivadaă,ăf r ăaăseărestituiăcump ratoruluiăsumaăachitat ă
pân ălaăaceaădat ă.ă 

Ini iatorădeăproiectă ,                                                                    Contrasemneaz : 
Bimbo Iosif                                                                                      pt. Secretar, 
                                                           R c nelăIonelaăNadiaăăăăăă 



 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

   Având în vedere prevederile  art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul 
acordatătinerilorăpentruăconstruireaăuneiălocuin eăproprietateăpersonal  ” ART. 8 

    După finalizarea construirii locuinţei, consiliul local poate hotărî, la solicitarea 
proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Preţul 
de vânzare se stabileşte prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator 

autorizat şi aprobată de consiliul local.” ,ăprecumă iăprevederileăart.ă36 alin. 5 lit. 
bă ,ă art.ă 123ă ă dină Legeaă 215/2001ă privindă administra iaă public ă local ,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă ,ă consideră oportună iă necesară înstr inareaă
c treă persoaneleă ceă dorescă iă îndeplinescă condi iileă legale, a terenurilor aferente 
caseloră deă locuită ,ă conformă regulamentuluiă eă faceă parteădinăproiectulă deăhot râreă
supusă aprob riiăConsiliuluiă localăLivada.ă ă Înstr inareaă acestoră terenuriă ară adduce 
beneficiiăfinanciareăînăceeaăceăprive teăatâtăîncasareaăsumelorădinăvânzareaălorăcâtă
iăimpozitareaăacestorăterenuri.ă 

 

Avândă înă vedereă celeă men ionateă anterioră propună Consiliuluiă locală Livadaă
aprobareaăacestuiăproiectădeăhot râre.ă 
 

 

 

PRIMAR  

Bimbo Iosif    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Raport de specialitate  

 
 

 
 
 SubsemnataăR c nelă IonelaăNadiaă ,ă secretar al comunei Livada  , în urma 
analizeiăproiectuluiădeăhot râreăprivindăaprobarea raportului de evaluare nr. 952/3 
iunie 2016 - a terenurilor intravilane  proprietateaăprivat ăăaăComuneiăLivadaăjud.ă
Aradă ,ă raportă întocmită deă c treă S.C.ă Justă Evală S.R.L.ă  a terenurile intravilane 
atribuiteă persoaneloră îndrept iteă înă bazaă Legiiă 15/2003ă privindă sprijinulă acordată
tineriloră pentruă construireaă uneiă locuin eă proprietateă personal ă consider legală iă
oportun  aprobareaăacestuiăproiectădeăhot râre.ă 
 
 
 
  

Întocmit  
Secretar  

 R c nelăIonelaăNadiaă 
 
 
 
 

 


	H O T Ă R Â R E A   NR.
	Din data de _______________

