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H O T A R A R E 
Privind scoaterea la licitaţie,  in  vederea vânzării,  a  4 loturi de teren  

intravilan din domeniul privat al comunei Ostrov 
  
 

         Consiliul Local Ostrov, judetul Constanta, intrunit in sedinta 
ordinara din data de 10.10.2013 
         Avind in vedere :    Raportul  compartimentului urbanism, registru 
agricol  
                                 Avizul comisiei de specialitate 
                                  Avizul de legalitate al secretarului 

În conformitate cu art. 36 alin. (5) lit. b) şi art. 123 alin. (1) 
şi (2) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind 
administraţia publică locală, 
            În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 
actualizată şi republicată, privind administraţia publică locală, 
Potrivit art. 4 şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, actualizată, 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
 

 
H O T A R A S T E : 

 
         Art.1. Se aproba scoaterea la licitatie ,  in  vederea vinzarii  a  4 

loturi de teren  intravilan din domeniul privat al comunei Ostrov respectiv 
loturile nr. 6, 7, 15 si 16 fiecare in suprafata de 575 mp. 

         Art.2. Se aproba Caietul de sarcini si Raportul de evaluare  a 
activelor  mentionate la art.1  
         Art.3. Licitatia va avea loc la data de 21.11.2013, orele 11, la sediul 
Consiliului Local Ostrov. 
                   Pret de pornire : 6 lei / mp . 
                   Taxa de participare la licitatie : 100 lei 
                   Garantia de participare la licitatie : 10 % din valoarea 
terenului    
                   Contravaloarea caietului de sarcini : 100 lei  
       Art.4. Secretarul comunei va aduce la cunostinta   prezenta hotarire 
primarului, Institutiei Prefectului – Judetul Constanta si o va face publica 
la sediul primariei. 



       Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi din 
totalul de 11 consilieri prezenti, din totalul de 15 consilieri in functie. 
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