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  HOTĂRÂRE  

privind acordul pentru cumpărarea de către Comuna Budești a imobilului 

construcție și teren aferent stație reglare gaz (3) Budești-Fânațe și a prețului 
acestuia 

 
Consiliul local al comunei Budești, întrunit în şedinţă extraordinară convocată de 

îndată în data de 7 aprilie 2020  
Având in vedere: 
Referatul de aprobare nr. 567/17.02.2020 al Primarului comunei Budești; 

Raportul comun nr. 842/11.03.2020 al compartimentului financiar contabil, 
administrativ și agricol, fond funciar, urbanism și amenajarea teritoriului; 

   Raportul de evaluare al imobilului întocmit de către Eval Bis SRL  evaluator Coldea 

Viorel Ioan Ovidiu expert evaluator ANEVAR; 
   Extrasul de carte funciară nr. 25209 /2020 eliberat de Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud; 

Prevederile Hotărârii Consiliului local Budești nr. 7/19.02.2020 privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020;               

   Avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economică și socială, 

buget-finanţe, investiții, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei 
nr. 1135 din 7 aprilie 2020; 

   Avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină, administraţie publică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism nr. 1135 din 7 aprilie 2020; 
           Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate, familie şi protecţie copii, muncă şi protecţie socială, tineret şi sport  nr. 1135 din 
7 aprilie 2020; 

 Anunţul nr. 2 /17.02.2020 cu privire la inițierea proiectului de hotărâre privind  

acordul pentru cumpărarea de către Comuna Budești a imobilului construcție și teren 
aferent stație reglare gaz (3) Budești-Fânațe;     
           În conformitate cu: 

Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Prevederile Hotărârii Consiliului local Budești nr. 7/19.02.2020 privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020;               

Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
În temeiul art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 136, alin. 1, art. 139, alin. 2, alin. 3, lit. g 

și art. 196 alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
  Art.1. Se  însusește Raportul de evaluare al imobilului teren cu construcție întocmit 

Eval Bis SRL  evaluator Coldea Viorel Ioan Ovidiu expert evaluator ANEVAR, la data de 

17.02.2020, construcție și teren aferent stație reglare gaz Budești-Fânațe 



teren situat în intravilanul localității Budești-Fânațe, proprietatea SC DELGAZ GRID S.A., 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

           Art.2. Se aprobă cumpărarea de către comuna Budești a imobilului construcție și 
teren aferent stație reglare gaz Budești-Fânațe cu datele de identificare prevăzute în CF 
25209, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

           Art.3. Se aprobă prețul, pentru cumpărarea de către comuna Budești, prin primar, 
a imobilului construcție și teren aferent stație reglare gaz Budești-Fânațe în CF 25209 în 
sumă de 1785 lei conform negocierii. 

           Art.4. Se aprobă după cumpărarea imobilului construcție și teren aferent stație 
reglare gaz Budești-Fânațe înscrierea în domeniul public al comunei Budești. 
           Art.5. Se împuternicește de către Consiliul local Budești, primarul comunei 
Budești, domnul Codrea Vasile pentru semnarea în numele comunei Budești a 

contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. 
        Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Budești – domnul Codrea Vasile şi compartimentul financiar contabil, 

administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești.  
Art.7. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budești  în 

şedinţa extraordinară cu respectarea art. 139, alin. 2 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de 
____10_____ voturi „pentru” __x__,,împotrivă”___x___,,abțineri” din cei __10___ 
consilieri prezenţi la şedinţă. 

       Art.8. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului  
general al comunei Budești.  
   Art.9. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei 

Budești cu: 
Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
SC DELGAZ GRID S.A; 

Primarul comunei Budești; 
Compartimentul financiar contabil, administrativ.  

 

  
 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                           SECRETAR GENERAL 
                 IRINA HEDEȘ                                                          IOAN HEDEȘ 
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