
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

Hotărâre Nr.53/2021.- 

privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a  mijlocului fix „Buldoexcavator, marca CASE, Model 580-

4x4” și însușirea Raportului de evaluare pentru vânzarea acestuia  

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 octombrie 2021.- 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 53/14.10.2021  al primarului comunei Căpleni, prin care propune aprobarea 

vânzării prin licitatie publică a  mijlocului fix „Buldoexcavator, marca CASE, Model 580-4x4” și însușirea 

Raportului de evaluare pentru vânzarea acestuia 

-  raportul nr.76/14.10.2021, întocmit de secretarul comunei; 

 - rapoartele comisiei pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină nr.9/18.10.2021 și 

al comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi 

urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr.47/18.10.2021. 

 Având la bază: 

            - prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea  nr. 21/1996 Legea concurenţei republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 108, ale art. 332-348 din Ordonanta de Urgenta  nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin , lit. (b), art. 139 alin. 1 din Ordonanta  de  Urgenta  nr. 57/2019 

privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare 

 

H  O  T  Ă R  Ă  Ș  T  E : 

         Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitatie publica a mijlocului fix „Buldoexcavator, marca CASE, Model 

580-4x4”. 

        Art.2 Se însușește Raportul de evaluare, întocmit de către Kovacs Zoltan, Evaluator autorizat 

ANEVAR, respective prețul de pornire la licitație pentru vânzarea prin licitatie publică a  mijlocului fix 

„Buldoexcavator, marca CASE, Model 580-4x4”, în valoare de 35.566 lei. 

          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Megyeri Tamas Robert, 

primarul comunei Căpleni.           

       Art.4. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 

prevăzut de lege, cu:  

- Institutia Prefectului Judetului Satu Mare; 

- Primarul  Comunei Căpleni; 

- Compartimentul  financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane 

- Cetatenii Comunei prin afisare; 

Art.-5.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin  publicare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 

     

Căpleni, 19 octombrie 2021.-  

 

 

Președinte de ședință        Contrasemnează 

                        Fleisz Adrien                       Csizmar Erika 

                                                              Secretar  general 
 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  Nr. total al consilierilor în funcție:13, Nr. total al consilierilor prezenți: 

12, Nr. total al consilierilor absenți:1, Voturi pentru:12, Voturi împotrivă:0, Abțineri:0.                  


