ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNG ĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea HCL nr. 27 din 12.04.2016 privind vânzarea directă a suprafeţei de 1863
mp teren situat în intravilanul comunei Pângăraţi, sat Pângărați – punct parcare, judeţul Neamţ, domnilor
Balan Vasile și Gabriela

Consiliul local al comunei Pângărați, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data de
28.02.2019;
Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al viceprimarului comunei,în calitate de inițiator,
înregistrat cu nr. 1508 din 25.02.2019, din care reiese necesitatea modificării și completării HCL nr.27 din 12.04.2016,
calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și
completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.45 alin.(6) din Legea nr, 215/2001, legea administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Analizând:
cererea nr. 1471 din 22.02.2019 prin care doamna Balan Gabriela domiciliată în com. Pîngărați, sat Oanțu, jud.
Neamț , în calitate de concesionar al imobilului în suprafaţă de 1863 mp teren situat în intravilanul satului Pângărați,
com.Pângăraţi, jud. Neamţ, conform contractului de concesiune nr.5105 din 26.07.2010, solicită prelungirea termenului
de plată
HCL nr.27 din 14.04.2016 privind vânzarea directă a suprafeţei de 1863 mp teren situat în intravilanul comunei
Pângăraţi, sat Pângărați, cu NCP 50835, judeţul Neamţ, domnilor Balan Vasile și Gabriela
Referatul compartimentului financiar contabil prin care se propune modificarea și completarea HCL nr.26 din
12.04.2016.
Având în vedere prevederile art.10, art.36 alin.(2) lit. c) și alin.(5) litera b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de avizele comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Aprobă Modificarea și completarea HCL nr. 27 din 12.04.2016 privind vânzarea directă a suprafeţei de 1863 mp
teren situat în intravilanul comunei Pângăraţi, sat Pângărați – punct parcare, judeţul Neamţ, domnilor Balan Vasile și
Gabriela prin aceea că art.3 din HCL nr. 27 din 12.04.2016 se modifică și va avea următoarea formă :
„art.3 –(1) Prețul vânzării imobilului cu NC 50835 este de 68.261 lei;
-(2) Plata se va efectua la casieria Primăriei comunei Pângăraţi până la data de 15.03.2019.”
Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 27 din 12.04.2016 privind vânzarea directă a suprafeţei de 1863 mp teren situat
în intravilanul comunei Pângăraţi, sat Pângărați – punct parcare, judeţul Neamţ, domnilor Balan Vasile și Gabriela ,
rămân neschimbate.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ, primarului comunei
Pângăraţi, doamnei Brocea Valeria – consilier în Compartimentul financiar-contabilitate, impozite şi taxe din aparatul de
specialitate al primarului comunei Pîngăraţi, precum şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişaj.
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Din 28 Februarie 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară- a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 13 voturi pentru, 1
abţinere şi 0 voturi împotrivă din totalul de 14 consilieri prezenţi.

