
 

 

ROMANIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA      

COMUNA BĂCIA 

CONSILIUL LOCAL   

HOTĂRÂREA nr. 39 /2021 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil-teren, aflat în proprietatea 

privată a comunei Băcia, situat în intravilanul localităţii Băcia, înscris în C.F. 61768, în 

suprafaţă de 68.644 mp, 
 
 

Consiliul local al comunei Băcia, judeţul Hunedoara; 

  Având în vedere Referatul de aprobare, nr. 37 din 31 03 2021 a Primarului 

comunei Băcia, la Proiectul de hotărâre nr. 37  din 31 03 2021 întocmit de către Primarul 

Comunei Băcia, domnul Alba Florin, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării 

unei hotărâri privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului - teren, aflat în 

proprietatea privată a comunei Băcia, situat în intravilanul localităţii Băcia, identificat în 

C.F. 61768, în suprafaţă de 68.644 mp, precum și cererea SC PAJO AGRICULTURE 

SRL, cu sediul în Orașul Băbeni, strada Calea lui Traian, nr. 176, jud. Vîlcea a înregistrată 

sub nr. 104/14 01 2021 prin care a solicitat cumpărarea imobilului - teren situat în 

intravilanul comunei Băcia, sat Băcia -domeniul privat , identificat în C.F. 61768, în 

suprafaţă de 68.644 mp. 

 Raportul de specialitate nr. 75 din 31 03 2021 a Compartimentului Urbanism, 

avizele nr. 76/16 aprilie 2021 a comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
Ţinând cont că au fost respectate prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.354, art.363 alin.(I), alin.(2), alin.(4), alin.(6) 

din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.b), art.139 

alin.(2), art. 196 alin.(I) lit.a), art.197 alin. (4), art.243 alin. (1) lit.a) din OUG.nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :  

 

Art.l- Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului -teren în suprafaţă de 
68.644 mp, situat în intravilanul localităţii Băcia, identificat în C.F. 61768, nr. cadastral 
61768, nr. topo 467/2. 920/1/2 943, cu o valoare de inventar de 166.197,00 lei, aflată în 
domeniul privat al Comunei Băcia, judeţul Hunedoara. 

Art.2 - (1) Se însuşeşte raportul de evaluare nr. 16/2021, a imobilului – teren, în 

suprafaţă de 68.644 mp, situat în intravilanul localităţii Băcia, înscris în C.F. 61768, 

întocmit de către S.C. GLG EVAL COMPLEX S.R.L. DEVA, expert evaluator jr. ec. 

Barna Voicu Lucian, membru titular ANEVAR, Legitimaţie nr. 10569 EPI, prevăzut în 

anexa nr. 1 la prezenta hotărâre . 

(2) Aprobă preţul de pornire la licitaţie pentru imobilul menţionat la art.l, în sumă 

de 5.353.350 lei fără TVA, reprezentând valoarea din Raportul de evaluare a imobilului - 

teren identificat în C.F. 61768, nr. cadastral 61768, nr. topo 467/2. 920/1/2 943. 

 

ART.3. - Aprobă documentaţia de atribuire pentru vânzarea prin licitaţie publică 

a imobilului - teren în suprafaţă de 68.644 mp, situat în intravilanul localităţii Băcia, 



 

 

identificat în C.F. 61768, Băcia, nr. cadastral 61768, nr. topo 467/2. 920/1/2 943, 

prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

ART.4. - Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 30 

de zile de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică. 

 

ART.5. - Împuterniceşte Primarul, Comunei Băcia să semneze contractul de 
vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

 
ART.6. - Câştigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente 

întocmirii raportului de evaluare şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele 
ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

 
ART.7. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de 

Compartimentul Urbanism şi Compartimentul Buget Contabilitate. 
 

Băcia la  16 aprilie 2021 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată in şedinţa ordinară a consiliului local al comunei 
Băcia din data de 16 aprilie 2021, prin vot deschis cu 8 voturi pentru, 0 abțineri și 3   
contra, din totalul de 11 consilieri, cvorum necesar majoritate calificată 
         

                   Preşedinte de şedinţă 

                             Mărgăi Zoltan          Contrasemnează 

                Secretar general 

                  Ştef Ioan 



 

 

ANEXA 1 la HCL Băcia nr.39 /2021 

 
 
 

 
 
 
 

RAPORT DE EVALUARE 
AL TERENULUI INTRAVILAN, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 68.644 MP. AMPLASAT ÎN 

COMUNA BĂCIA, INSCRIS ÎN CF 61768 - BĂCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Băcia la 16 aprilie 2021 
 
 

                         Preşedinte de şedinţă 

                              Mărgăi Zoltan        

                                                                  Contrasemnează 

                Secretar general 

                 Ştef Ioan 

 


