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privind aprobarea unor vanzari de terenuri catre concesionari 

 

 

 Consiliul Local al comunei Girov, judetul Neamt. 

 Vazand cererile domnilor Munteanu Andrei si Ciubotaru Paul prin care se 

solicita cumpararea celor 3264 mp. imprejmuiti si pe care are edificata o anexa 

gospodareasca pentru primul, si suprafata de 302 mp. pe care are construit un 

magazin S.C. STAR PAUL SNC. 

 Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind Administratia 

Publica Locala. 

 Examinand documentatiile anexate si expunerea de motive a primarului 

comunei. 

 Luand act de referatul de specialitate si de rapoartele de avizare ale 

comisiilor de domenii. 

 In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 1, 2 si 5, litera « b » si ale art. 125 ; ale 

art. 45 alin. 1-3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, 

republicata cu modificarile ulterioare si ale pct. 16, art. 12, litera « e » din Legea 

nr. 453/2001 privind modificarea Legii nr. 50/1991. 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art. 1. Se aproba vanzarea terenului in suprafata de 3264 mp. situata in 

domeniul privat al comunei Girov, in punctul Girov pentru Munteanu Andrei. 

 Art. 2. Se aproba vanzarea terenului in suprafata de 302 mp. situate in satul 

Danesti pentru Ciubotaru Paul, reprezentand S.C. STAR PAUL SNC. 

 Art. 3. Se aproba vanzarea vanzarea terenului in suprafata de 140 mp. pentru 

domnul Herlea Vasile din satul Versesti. 

 Art. 4. Se aproba preturile de vanzare conform rapoartelor de evaluare care 

fac parte integranta din prezenta. 

 Art. 5. Se imputerniceste primarul comunei cu aducerea la indeplinire a 

prezentei si cu semnarea actelor de vanzare-cumparare. 

 Art. 6. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor si 

institutiilor interesate. 
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