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HOTĂRÂREA NR. 64  

privind aprobarea achiziționării suprafeței de 2.300 mp teren arabil, situat în extravilanul 

comunei Nicșeni în pc 134/81, nr. cadastral 52275, în vederea realizării obiectivului de 

investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare al apelor 

uzate în localitățile Nicșeni și Dorobanți, comuna Nicșeni, județul Botoșani” 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 24.11.2022, 

 

 

având în vedere necesitatea asigurării unor terenuri pentru amplasarea şi realizarea 

componentelor sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 4993/24.11.2022, 

luând în considerare avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 4 alin. 3, art. 5 alin. 3, art. 19 

alin. 1 lit. a, alin. 2, art. 20 alin. 1 lit. e, h-j, art. 23 alin. 1, art. 44-45, art. 46 alin. 2 lit. a, art. 48, 

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 5 lit. j, art. 84 alin. 4 și 5, art. 87 alin. 

5, art. 88, art. 105 alin. 1, art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. b și c, art. 139 alin. 2, art. 240 alin. 2, art. 

286 alin. 4, art. 287 alin. b, Anexa 4-punctul 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

art. 2 lit. j, art. 4 alin. 2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, art. 42, 

art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din 

Constituția României, art. 7 alin. 2, art. 554, art. 859 alin. 2, art. 860, art. 863 lit. a și d, art. 1650-

1745 Cod Civil,  

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă achiziționarea suprafeței de 2.300 mp teren arabil, situat în 

extravilanul comunei Nicșeni în pc 134/81, nr. cadastral 52275, în vederea realizării obiectivului 

de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare al apelor 

uzate în localitățile Nicșeni și Dorobanți, comuna Nicșeni, județul Botoșani”. 

Art. 2 Se aprobă Raportul de evaluare nr. 208/23.11.2022 efectuat de SC IUPETHEDA 

EXCLUSIV SRL – membru autorizat ANEVAR, înregistrat sub nr. 4992/24.11.2022. 

Art. 3 Se aprobă prețul de cumpărare a imobilului identificat la art. 1 la valoarea de 

7.252 lei. 
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Art. 4 Terenul achiziționat este destinat pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Înființare sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare al apelor uzate în 

localitățile Nicșeni și Dorobanți, comuna Nicșeni, județul Botoșani”. 

Art. 5 Se declară bun de uz și de interes public local terenul arabil în suprafață de 2.300 

mp teren arabil, situat în extravilanul comunei Nicșeni în pc 134/81, nr. cadastral 52275. 

Art. 6 Se aprobă introducerea în domeniul public al Comunei Nicșeni a terenului arabil 

în suprafață de 2.300 mp teren arabil, situat în extravilanul comunei Nicșeni în pc 134/81, nr. 

cadastral 52275. 

Art. 7 Se împuternicește domnul Bulboacă Victor-Claudiu, primarul comunei Nicșeni, 

să semneze contractul de vânzare-cumpărare în forma autentică în fața notarului public. 

Art. 8 Cheltuielile pentru achiziționarea terenului, taxele notariale și cele privind 

înscrierea imobilelor în cartea funciară, se suportă de către UAT Comuna Nicșeni din fondurile 

bugetului local. 

Art. 9 Primarul comunei Nicșeni, prin aparatul de specialitate asigură ducerea la 

îndeplinire a acestei hotărâri și a procedurilor legale în vederea completării inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nicșeni, conform art. 289 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

Art. 10 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Botoşani, primarului comunei Nicșeni și șefului biroului financiar. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

BULANCEA GHEORGHE-PUIU           DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 

 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 10 voturi pentru 10 voturi împotrivă 0 abţineri 0 


