
HOTĂRÂREA NR. 107/2020
Privind completarea H.C.L. nr. 11/2020 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului
în suprafaţă de 398 mp situat în str. Dacia - fn, notat în CF 65841 Petroşani, nr. cadastral 65841

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI:

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.123/21.05.2020 şi Referatul de aprobare nr. 123/21.05.2020,
întocmit de Primarul municipiului Petroșani, domnul Florin Tiberiu Iacob Ridzi, prin care se propune
completarea H.C.L. nr. 11/2020 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de
398 mp situat în str. Dacia - fn, notat în CF 65841 Petroşani, nr. cadastral 65841 ;

Văzând raportul Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, Administraţie Publică Locală
nr.6678/2020, raportul Biroului de Cadastru şi Registrul Agricol nr.6621/2020, avizul comisiei juridice
nr.409/2020, avizul comisiei pentru buget nr.443/2020, avizul comisiei pentru servicii publice nr.434/2020,
avizul comisiei pentru urbanism nr.425/2020;

În conformitate cu prevederile art. 363, raportat la art. 334 - 346, din O.U.G. nr. 57/2019 - privind
Codul administrativ, precum și ale art.3 , alin. 2, art. 42, alin. 4, art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind nor
mele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificarile ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. 2, lit."c", alin. 6, lit."b", art. 139, alin. 2, art. 363 şi art. 196, alin.
1, lit "a", din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se completează prevederile art. 1 al H.C.L. nr. 11/2020 cu un nou alineat, care va avea următorul
cuprins:

"Aprobă Documentația de atribuire constând în:
- Instrucțiuni pentru ofertanți (Anexa 2) ;
- Caiet de sarcini (Anexa 3)".

Art. 2. Anexa 2 și Anexa 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Restul articolelor din H.C.L. nr. 11/2020 rămân nemodificate.
Art. 4. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. Prezenta Hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Biroului Cadastru și

Registrul Agricol și Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al
primarului şi se va transmite Instituţiei Prefectului - judeţul Hunedoara.

Petroşani, 29.05.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
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