
 

 

 

 
                    HOTĂRÂREA NR.87 

      DIN  29.11.2022 
PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A IMOBILULUI 
TEREN EXTRAVILAN ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 309499 ȘIMAND CU NR.  TOP 309499 

ȘIMAND ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.331 MP   
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 
29.11.2022 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Şimand, d-nul Dema Florin-Liviu, cu 
privire la închirierea prin licitaţie publică a imobilului teren extravilan înscris în C.F. 
nr.309499 cu nr.  top 309499 Șimand; 

- raportul doamnei secretar general Brîndaş Lavinia, prin care propune aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a imobilului teren extravilan înscris în C.F. 309499 cu 
nr.top 309499 Șimand; 

- C.F. nr.309499, nr.top 309499 Șimand; 
- Cererea d-lui Malița Daniel;  
- Raportul de evaluare întocmit de către  Transilvanien Contacts SRL Arad, ec.Beatrice 

Iunona Puican, evaluator autorizat; 
- Prevederile art. 129 alin.(1), alin. (2), lit.(c), alin.(6), lit.(b), art.332 şi art.333 din 

O.U.G. nr.57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- avizul comisiei de specialitate din domeniul agricultură, activități                         
economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Local 
Șimand 

- votul ,,pentru” a  11 consilieri din cei 13  în funcţie fiind prezenţi 11 consilieri, 
În temeiul art. 139 alin.(3), lit.(g) din O.U.G. nr.57/2019, privind codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
     

      HOTĂRĂŞTE: 
 
ART.1. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 20 ani, cu drept de 
prelungire pe o perioadă de 10 ani, a imobilului teren extravilan în suprafață de 1.331 mp, 
înscris în C.F. nr. 309499, cu nr. top 309499 Șimand, cu preţ de pornire al licitaţiei de 445 
lei/lună, conform documentației de atribuire, anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
ART.2.  – Se aprobă raportul de evaluare întocmit de către  Transilvanien Contacts SRL 
Arad, ec.Beatrice Iunona Puican, evaluator autorizat, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Șimand,  
prin doamna Untaru Lavinia şi se comunică cu:                            

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- Compartimentul achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Șimand. 

              
     Președinte de ședință,                      Avizat de legalitate, 

                      Barna Lionel                Secretar general,  

                     Brîndaş Lavinia 
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