
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

Proiect de Hotărâre Nr.54/2021.- 

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 _____.- 

 

 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. ……. din ………., întocmit de ……………..; 

 - rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 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  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, 14 octombrie 2021.-  

 

 

    Iniţiator      Avizat 

               Megyeri Tamás-Róbert                   Csizmar Erika 

                    Primarul comunei Căpleni                  Secretar  general 

 

 



 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA CĂPLENI 

PRIMAR 

NR. 54 din 14.10.2021 

 

 

 

 

 

 

R E F E R A T  D E  A P R O B A R E  

 

 

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

4x4” și însușirea Raportului de evaluare pentru vânzarea acestuia  

 

 

 Am inițiat prezentul proiect de hotărâre având în vedere  starea degradată a utilajului 

Având în vedere:  

-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 Ordonanța  de  Urgență  nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Faţă de cele mai sus prezentate,  supun dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre  privind aprobarea 

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

Raportului de evaluare pentru vânzarea acestuia.  

 

 

 

PRIMAR, 

Megyeri Tamas Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

ROMÂNIA                                                                            

JUDEŢUL SATU MARE                                                                     

COMUNA CĂPLENI 

NR. 76  din 14.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

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

4x4” și însușirea Raportului de evaluare pentru vânzarea acestuia  

 

 

În conformitate cu prevederile  

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

completările ulterioare; 

- Legea nr.7/1996, Legea cadastrului si publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și 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 administrativ;

  

 Văzând proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Căpleni constat că acesta este întocmit 

în conformitate cu legislația în vigoare, corespunde realității, drept urmare propun adoptarea unei hotărâri în 

acest sens. 

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

                                                                                             


