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                                                            HOTARAREA NR. 58
                                                                din 24.09.2020
  
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui mijloc fix – Dacia 1310,din
            patrimoniul comunei Bordei Verde,judetul Braila;

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta extraordinara in
data de 24.09.2020;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 4782 din 23.09.2020 al primarului comunei 
Bordei Verde  prin care se arată necesitatea vânzării prin licitaţie publică a mijlocului fix 
Dacia 1310 ;
- Raportul de specialitate întocmit de d-nul Petrea Aurel pre edintele comisiei deș
inventariere a bunurilor ce apartin comunei Bordei Verde prin care se propune 
valorificarea bunului – Dacia 1310;
- Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-  Raspunsurile la adresele de corespondenta nr.4374/23.09.2020 
comunicata de Primaria comunei Zavoaia , ca nu poate da curs transmiterii 
fara plata a autoturismului,la fel si Primaria comunei Viziru prin adresa nr. 
7974/23.09.2020 si Primaria Jirlau prin adresa nr.5295/24.09.2020, 
corespondente facute in coformitate cu dispozitiile HGR nr.841/1995 privind 
procedura de transmitere fara plata ;
- Raportul de evaluare intocmit la data de 15.09.2020 de catre expertul 
tehnic judiciar Economu Maria Magdalena;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si 
completarile ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.87,alin.5,art.96,alin.1, art.108,lit.e,art.354,art.363,alin.1,2,4,6,7,8 din 
OUG nr.57/2020 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare;
  În temeiul dispoziţiilor art.129,alin.6,lit.b,art.139,art.196,alin.1,lit.a, din OUG 
nr.57/2020 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare;



                                                              HOTĂRĂŞTE :

   Art.1. Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a mijlocului fix
– Dacia  1310, aflata în patrimoniul privat al comunei Bordei Verde, având datele de 
identificare prevăzute în Raportul de evaluare, anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre;
   Art.2. Se aproba Raportul de evaluare din 15.09.2020,efectuat de Expert tehnic 
judiciar Economu Maria Magdalena;
   Art.3. Se probă pre ul de pornire a licitaiei stabilit prin Raportul de evaluare al bunului ț
intocmit la data de 15.09.2020,astfel :
           - Autoturism marca Dacia 1310,cu nr.de inmatriculare – BR- 58 -PBV = 1.145 lei,
respective 236 Euro
   Art.4. Se aproba Caietul de sarcini si documentatia privind desfasurarea procedurii de
licitatie publica deschisa cu strigare,organizata in vederea valorificarii prin vanzare a 
mijlocului fix – autoturism Dacia 1310, care pot fi achizitionate contra sumei de 50 
lei,parte componenta la prezenta ;
   Art.5. Se stabileste valoarea saltului de supralicitatie la suma de 200 lei;
   Art.6. Se stabileste garantia de participare la licitatie in cuantum de 15% din pretul 
autoturismului pentru care se liciteaza,respective 170 lei ;
   Art.7. Se stabileste taxa de participare la licitatie in cuantum de 200 lei;
   Art.8. In cazul in care la prima licitatie organizata,bunul imobil nu se vinde,procedura 
se repeata de doua ori,cu diminuarea pretului de pornire cu un procent de 15% pentru a
doua licitatie,respective 30% pentru a treia licitatie si daca nu se vinde nici dupa aceste 
proceduri,se va proceda la casarea bunului imobil;
   Art.9.  Comisia de organizare i desfă urare a licitatiei se va constitui prin Dispozi ie aș ș ț
primarului.
   Art.10. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ 
în termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
   Art.11. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Bordei 
Verde,prin aparatul de specialitate;
   Art.12. Se imputerniceste d-nul viceprimar,in vederea semnarii contractului de 
vanzare-cumparare ,care se va incheia la Notariat;
   Art.13. Prezenta hotărâre se comunica in termenul legal Instituţiei Prefectului -Judeţul
Braila,Primarului comunei Bordei Verde,cat si celor interesati prin afisare.

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         CONTRASEMNEAZA,
               Aurel Petrea                                                   Secretar general comuna
                                                                                                 Viorel Zodila
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Nr. 4782 din 23.09.2020

                                                                           REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui
mijloc fix -autoturism marca Dacia 1310;

              Analizând Raportul de specialitate întocmit de comisia de 
inventariere a
patrimoniului comunei Bordei Verde prin care se propune valorificarea  
mijlocului fix – bun
mobil – autoturism Dacia 1310, aflat în patrimoniul privat al Comunei Bordei 
Verde, având datele de identificare prevăzute în anexa parte componenta la 
raport .
              În conformitate cu prevederile HGR nr. 841/1995 privind procedurile
de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile aflate în stare de 
funcţionare pot fi valorificate, prin vânzare la licitaţie, cu respectarea 
procedurii prevăzute de Anexa nr. 2 la actul normativ menţionat, numai după
îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Anexa 1 la acelaşi act normativ.
            Precizez faptul ca a fost demarata procedura de transmitere fara 
plata a autoturismului Dacia 1310 prin disponibilizare catre alte institutii 
publice,drept pentru care prin adresele nr.4789; 4791 si 4790 din 23.09.2020
s-a adus la cunostinta institutiilor posibilitatea transmiterii fara plata a 
autoturismului susmentionat.
            Prin adresa nr.4374/23.09.2020 Primaria comunei Zavoaia ne-a 
comunicat ca nu poate da curs transmiterii fara plata a autoturismului,la fel 
si Primaria comunei Viziru prin adresa nr. 7974/23.09.2020 si Primaria Jirlau 
prin adresa nr.5295/24.09.2020 ;
            În consecinţă propun valorificarea mijlocului fix prin organizarea 
licitaţie publice deschise cu strigare, a mijlocului fix – bun mobil mai sus 
amintit,care se va organiza de către Primăria comunei Bordei Verde în 
calitate de titular al dreptului de proprietate asupra acestuia, cu stricta 
respectare a prevederilor Anexei nr. 2 la HG nr.841/1995.
           Faţă de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre a foost 
întocmit cu
respectarea condiţiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propunem 
adoptarea lui în
forma prezentată.



                                                                                PRIMAR,
                                                                         Dumitru Rotaru
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NR.4798 din 23.09.2020

                                                        RAPORT SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind: aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui 
mijloc fix -autoturism marca Dacia 1310;

        Ptrivit dispozitiilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificarile si completarile ulterioare,Consiliul Local administreaza domeniul 
public si privat si hotaraste cu privire la modul de valorificare a bunurilor;
        Tinand cont de dispozitiile Legii nr.213/1998,privind proprietatea 
publica,cu modificarile si completarile ulterioare,domeniul privat al comunei 
Bordei Verde este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea comunei,care nu 
fac parte din domeniul public,asupra acestor bunuri comuna avand drept de 
proprietate privata;
        Avand in vedere prevederile HGR nr. 841/1995 privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile aflate în stare de 
funcţionare pot fi valorificate, prin vânzare la licitaţie, cu respectarea 
procedurii prevăzute de Anexa nr. 2 la actul normativ menţionat, numai după
îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Anexa 1 la acelaşi act normativ.
         In acest sen,tinand cont de cele mentionate mai sus,raportul de 
evaluare a autoturismului Dacia 1310,intocmit de catre expertul tehnic 
judiciar Economu Maria Magdalena,disponibilitatea de transmitere fara plata 
a bunului facuta prin adrese oficiale catre Primariile comunelor 
Zavoaia,Viziru si Jirlau ,respectiv raspunsurile negative a Primariilor anterior 
amintite,avizez favorabil si propun valorificarea mijlocului fix – Dacia 1310-  
prin organizarea licitatiei publice deschise cu strigare ,in forma prezentata de
initiator.



                                                     PRESEDINTELE COMISIEI DE 
INVENTARIERE 
                                                                              VICEPRIMAR
                                                                              Petrea Aurel
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COMISIA PENTRU PROBLEME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA,
BUGET, FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
AL COMUNEI,AGRICULTURA,GOSPODARIRE COMUNALA,PROTECTIA 
MEDIULUI,SERVICII SI CONTROL
Nr.   4819 din 24.09.2020  
         
                                                                 R A P O R T  DE  A V I Z A
R E

al proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierea prin
licitatie publica deschisa a terenurilor din domeniul privat al comunei Bordei

Verde si anume suprafata de 2.141 mp – Lot 1 inscris in CF nr.74160 si suprafata
de 1.159 mp – Lot 4 din cvartal 7,P 135,139,140, terenuri intravilane situate în

localitatea C-tin Gabrielescu, pentru desfasurarea unor activitati
agricole/economice

 

        Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, servicii şi comerţ, luând în dezbatere  proiectul de 
hotărâre amintit mai sus, constată că acest proiect reglementează în spiritul 
legii probleme de interes local care sunt legale şi oportune.
         Drept pentru care avizează favorabil proiectul de hotărâre iniţiat în 
acest sens.

           PRESEDINTE,                                                                               
SECRETAR COMISIE,



             Bicoiu Dan                                                                                 
Miclaru Angelica


