
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL 
Cod de înregistrare fiscală nr. 4326876

HOTĂRÂRE
privind aprobarea pentru participarea la licitaţie publică în vederea achiziţionării unor 
imobile- terenuri şi construcţii situate în comuna Crucea, Sat.Crucea, judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- expunerea de motive, înregistrată la nr.563/12.02.2019 , prezentat de primarul comunei, Dorin Rusu;

- raportul înregistrat la nr. 580 / 12.02.2019 al compartimentului financiar-contabil al primăriei,
- raportul înregistrat la nr.609/ 13.02.2019 al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economico -  socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Anunţul cu privire la organizarea licitaţiei publice competitive cu strigare;
In baza prevederilor : art. 858, art. 859, art. 1650 alin. (1) şi art. 1652 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil. - Legii 227/2015;
în temeiul art.36 alin.(l), alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a, alin.(9), art.45 alin.(3),„a art. 115 alin.(l) lit.b şi 

art. 123 alinţi) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă participarea la licitaţie publică competitivă cu strigare, în vederea achiziţionării de 

către Comuna Crucea, judeţul Suceava a Pachetului 1 cuprinzând terenuri şi construcţii situate în comuna 
Crucea, judeţul Suceava, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandateaza domnul Rusu Dorin primarul comunei Crucea, să depună, să participe la licitaţia 
publică, organizată de CITR-Filiala Argeş SPRL, cu sediul în Piteşti, Bd. Libertăţii, nr. 29, bl. D14, sc. B, 
ap. 9, jud. Argeş, cu sediul ales în Bucureşti, Sector 1, str. Maior Gheorghe Şonţu, nr. 6, et. 3, înregistrată în 
Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0394, reprezentată legal de Partener Andra Buţiu, 
parte în Consorţiul profesional de lichidatori judiciari format cu R & I GROUP SPRL (denumită anterior 
ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-ap. CAM. 1, 
înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571 în vederea achiziţionării de către 
Comuna Crucea, judeţul Suceava a imobilelor prevăzute la art.l formate din terenuri şi construcţii, situate în 
comuna Crucea, judeţul Suceava şi să semneze, în numele comunei Crucea procesul verbal de licitaţie şi orice 
document în relaţia cu lichidatorul judiciar precum şi contractul de vânzare-cumpărare.

Art.3. Preţul de achiziţie a Pachetului 1 prevăzut la art.l situat în comuna Crucea, judeţul Suceava va
i

pomi de la valoarea de 23.600 Euro, fără TVA.
Art.4. Imobilele identificate la art 1 vor fi destinate realizării unor investiţii de interes local 

(amenajare parc auto pentru SVSU, sală şi terenuri de spor, organizare de şantier pentru lucrări achiziţionate de 
comuna Crucea, diverse activităţi necesare locuitorilor comunei)

Art.5. Primarul comunei Crucea, judeţul Suceava va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6. Secretaml comunei Cmcea va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta hotărâre 

şi o va aduce la cunoştinţă publică.

Contrasemnează: 
Secretarul comunei, 
Atănăsoaie ])jlaria
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