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HOTĂRÂREA Nr.80 
 din 31 octombrie 2018 

privind aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul înscris în CF 301554 Socodor, 
spațiu destinat pentru activități economice, birouri, în vederea închirierii prin licitație 

publică 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 31 octombrie 2018 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 2685/24.10.2018  a  Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate înregistrat cu nr.2686/24.10.2018  întocmit de către compartimentul urbanism 

si compartimentul contabilitate, impozite și taxe; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; 

- cererea depusă de doamna Branga Viorica, administrator al SC Berbecuțu Bucălău SRL; 

- extrasul C.F.nr.301554 al localităţii Socodor  care atestă dreptul de proprietate asupra terenului; 

- raportul de evaluare nr.3677/18.10.2018,  întocmit în acest sens; 

- prevederile art.555 – 566, art. 858 – 865 și art. 1777 - 1823 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată(r
1
), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile articolelor 14-15 din Legea 213/1998 privind  proprietatea publică, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) și ale alin.(9) din Legea nr. 215/2001  

privind administrația publică locală, republicată(r
1
), cu modificările și completările ulterioare; 

            Votul exprimat  de  către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din  

care toți cei 10 consilieri au votat ”pentru”, 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a) și art.115 alin. (1) lit.b   din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă raportul de evaluare nr.3677 din 18 octombrie 2018, a imobilului înscris în CF 

301554 Socodor , în vederea organizării licitației publice pentru închirierea spațiului destinat pentru 

desfășurarea de activități economice, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2: Se aprobă organizarea licitaţiei publice în vederea inchirierii pentru inchirierea spatiului destinat 

pentru desfasurarea de activitati economice, licitaţie organizată conform procedurii din anexa 2 la 

prezenta hotărâre. 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor  şi se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul 

primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-Județul 

Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                  UNC DIMITRIE                                       CRIŞAN GHEORGHE 
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