
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PÂRSCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind insusirea evaluarii si aprobarea vânzarii unui teren proprietate 
privată a Unitații Administrativ Teritoriale Comuna Pârscov,județul Buzău 

înscris în cartea funciară 21618 

Consiliul local al comunei Pârscov  

Având în vedere  

- Referatul de aprobare al  Primarului comunei Pârscov înregistrat 
la nr.5307 /09.07.2019 , privind vânzarea terenului proprietate 
privata a comunei înscris în cartea funciară 21618 ; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului agricol si 
administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
coumei Pârscov , înregistrat la nr.5308 /09.07.2019 ; 

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local înregistrate 
la nr.6033/19.07.2019 ; 

- Art.364 coroborat cu 363  din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului Românieinr.57/2019 – privind Codul administrativ. 

In temeiul art.139 alin.3 lit. g ,art.140 alin.1  si art. 196 alin.1 lit. a din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 

HOTĂRĂȘTE : 

Art.1. ( 1) Consiliul local al comunei Pârscov iși insușeste evaluarea 
și aprobă prețul de vănzare a suprafeței de teren proprietate privată a 
comunei Pârscov, județul Buzau ,  de 1132 mp  , (situat în satul Pârscov 
, înscris in cartea funciara 21618) în suma de 13584 lei ( raport de 
evaluare executat la comanda comunei Pârscov de catre evaluatorul 
ANEVAR Ec.Apostol Ion legitimatia 10270 valabila  2019). 
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(2) Terenul va fi vândut proprietarului constructiilor cumpărate de la 
Consumcoop Pârscov , Burlacu Diana – Elena domiciliată în comuna 
Pârscov , satul Pârscov , judetul Buzau ( are drept de preemțiune). 

(3) In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri va fi notificată 
d-ra Burlacu Diana – Elena pentru exprimarea opțiunii de cumpărare . 
Opțiunea poate fi depusă la Primăria comunei Pârscov în termen de 15 
zile de la primirea notificării. 

(4) Predarea – primirea bunului – teren se face prin proces verbal în 
termen de 30 de zile de la plata prețului la casieria Primăriei comunei 
Pârscov. 

           Art.2.Se împuternicește primarul comunei Pârscov – domnul 
Daniel Mihai, domnul secretar general Neculai Calen si doamna consilier 
Iulica Bulumete să semneze la notarul public actul autentic de vânzare –
cumpărare. 

Art.3.Primarul comunei Pârscov prin compartimentele agricol - 
administrativ si financiar contabil vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.4.Secretarul general al comunei Pârscov va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor si instituțiilor interesate. 

Presedintele sedintei, 

 

Consilier Gheorghe Sturzu 

 

Pârscov, 22 august 2019. 

Nr.31. 

Contrasemnează , 

Secretar general, Neculai Calen 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Pârscov in sedința 

ordinară din data de 22.08.2019   , cu respectarea prevederilor art.139 alin.3 lit. g din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 , cu un numar de voturi 13 pentru , 1 
abtineri(Burlacu Alexandru)   si - voturi impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 
14 consilieri prezenti la sedinta (1 absent motivat internat in spital). 
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