ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui bun mobil, proprietate privată a
oraşului Breaza – tractor, tip U523, marca UTB neînmatriculat
Având în vedere expunerea de motive nr.7975/22.06.2011 formulată de dl. Ferăstraeru Nicolae,
Primarul oraşului Breaza;
Ţinand seama de :
raportul de specialitate nr.7976/22.06.2011 întocmit de dl.Savu Constantin, reprezentantul
Compartimentului API din cadrul Primăriei oraşului Breaza;
raportul de specialitate nr.7977/22.06.2011 întocmit de dl.Diaconu Constantin, Şef Serviciu
Transport Local Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului Breaza;
- raportul de specialitate nr.8086/23.06.2011, întocmit de dna.Bunghez Daniela
reprezentanta Serviciului Financiar Contabil;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finanţe…comerţ şi servicii din cadrul
Consiliului Local al oraşului Breaza;
-

avizul nr.7978/22.06.2011 al secretarului oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile:

- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, modificată şi completată;
- art.121 alin.(1) şi (2) şi art.123 alin.(1) teza finală şi alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
În temeiul art. 36, alin. (5) lit. “b” raportat la alin. (2) lit. “c” si art.115, alin.(1),
lit.”b”coroborat cu art.45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre
Art.1. Aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui bun mobil, proprietate privată a oraşului
Breaza – tractor, tip U 523, marca UTB neînmatriculat, număr de identificare UZTU0523262300658,
serie motor 3016, motor 2302.053, cilindree 2820 cm, putere 38 Kw/2400, motorină, număr locuri 1,
număr axe 2, tracţiune spate, de culoare roşu, anvelope 6,00-16 6PR pe faţă şi 14,9/13,6 R28 8PR pe
spate, an fabricaţie 2006, parcurs la bord=0 Km, aflat în stare de întreţinere foarte bună, cu dotări la
nivelul iniţial, standard şi în stare de funcţionare.
Art.2. Aprobă preţul de pornire la licitaţie în sumă de 59.027,04 lei, valoare cu care figurează
în evidenţele contabile.
Art.3(1) Licitaţia se desfăşoară cu strigare, iar o creştere a valorii licitate nu poate fi mai mică
de 1% din valoarea bunului.

(2) Persoanele fizice sau juridice, potenţial cumpărătoare care participă la licitaţie, vor depune o
garanţie de participare de 1000 lei, precum şi o taxă de participare în cuantum de 50 lei, prezentând
comisiei documentele de plată.
Art.4. (1) Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii în cazul în care consideră că nu s-au
respectat dispoziţiile legale referitoare la desfăşurarea licitaţiei.
(2) Contestaţiile se depun la sediul Primăriei oraşului Breaza, în termen de 24 de ore de la
încheierea licitaţiei. Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile de la data depunerii acestora.
Art.5. Câştigătorul licitaţiei este obligat să achite jumătate din preţul adjudecat al bunului, în
termen de 30 de zile de la data licitaţiei, iar cealaltă jumătate în termen de 60 de zile de la data
licitaţiei, când se va încheia şi contractul.
Art.6. În vederea organizării şi desfăşurării licitaţiei, se constituie o comisie în următoarea
componenţă:
- Drăgan Niculai, Viceprimarul oraşului, preşedintele comisiei;
- Savu Constantin, consilier-Compartimentul API, secretarul comisiei;
- Diaconu Constantin, Şef Serviciu Transport Local Administrarea Domeniului Public si Privat,
membru;
- Colţoiu Constantin, consilier local, membru;
- Enache Ion, consilier local, membru.
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală:
Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar-Contabil, Compartimentului API şi membrilor comisiei.
Preşedinte de Şedinta
Consilier local,
Niţu Nicolae
Breaza, 23 iunie 2011
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`Contrasemnează:
Secretar oraş,
Elena Moldoveanu

