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HOTĂRÂREA NR. 66 / 2020 

privind constituirea comisiei de negociere directă  

a prețului de cumpărare a imobilului situat în comuna Dănești str. Principală nr.27 

 

 

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 02 

noiembrie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 154 /2020 emisă de primarul comunei 

Dăneşti; 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr._____/2020 a D-lui primar Bojte Csongor-Erno și Raportul de 

specialitate nr. ____ /2020 întocmit de către consilierul de achiziții publice; 
 

Văzând Cartea funciară Dănești nr.52325 cu drept de proprietate a Artei Populare 

Dănești Societate Cooperativă, precum și Planul de amplasament și delimitare a 

imobilului sc. 1:2000; 
 

În temeiul art.129 alin.2 lit.c și art.196 alin.1 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. Se constituie Comisia de negociere a prețului de cumpărare a imobilului format 

din teren intravilan nr. cadastral 52325 având suprafața de 2.462 mp și construcții nr. 

cadastral 52325-C1, C2, C3 proprietatea Artei Populare Dănești Societate Cooperativă, 

situat în comuna Dănești str. Principală nr.27, în următoarea componență: 

1. Președinte – Bőjte Csongor-Ernő, primarul comunei Dănești 

2. Secretar   - Kovács Edit, consilier de achiziții publice 

3. Membru   - Both Norbert-László, viceprimarul comunei Dănești 

4. Membru   - Both Arnold, consilier local 

5. Membru   - Both Ágoston, consilier local 

6. Membru   - Dobos Melinda, consilier local 

7. Membru   - Gál Kálmán, consilier local 

8. Membru   - Kosza Vilmos, consilier local 

9. Membru   - Süket Magor, consilier local 

10. Membru   - Zsók László, consilier local 

11. Membru   - Süket Norbert-Szilveszter, consilier local 

12. Membru   - János Zsolt, consilier local 

13. Membru   - Márton Zoltán, consilier local 
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Art.2.(1) Negocierea va avea în vedere un Raport de evaluare precum și alte documente 

legale prezentate de către proprietari. 

        (2) Rezultatul negocierii se consemnează într-un proces verbal de negociere, semnat 

de către părți și se prezintă primarului în vederea inițierii procedurii prevăzute de lege 

pentru aprobarea acestuia de către consiliul local. 
 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul comunei Dănești prin comisia de negociere. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului, membrilor comisiei de negociere și 

Instituției Prefectului Județului Harghita. 

 

Art.5. Aducerea la cunoștință publică se face prin afișarea la sediul Primăriei comunei 

Dănești și pe site-ul comunei prin grija d-nei secretar general. 

 

Dăneşti, la 02 noiembrie 2020 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Ágoston     SECRETAR GENERAL 

        Bogács Angyalka-Klára 



 ………………….…………….   ………………….……………… 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


