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PROCES -VERBAL,

Incheiat astazi 07.04.2021. ora 14,°° la sediul Primariei - Comuna Baraganul din
strada Victoriei, nr.15, privind valorificarea terenului intravilan in suprafata de 1212 m.p. ,
situat in strada SULFINEI , nr.16, comuna Baraganul, judetul Braila, in intravilan, in
cvartalul 24, parcela 365, al debitorului COBZARU VASILE prin vanzarea la licitatia publica
din 07.04.2021 in temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu
modificarile si completarile ulterioare.

Comisia de licitatie constituita prin dispozitia nr.97 din 02.04.2021 a constatat ca
terenul a fost evaluat de un evaluator autorizat, respectiv d-na Dinu Valerica care a intocmit
Raportul de evaluare nr.1307/1 din 09.03.2020 cu valoare de 14422 lei +TVA; a venficat daca
s-a facut publicitate pentru aceasta licitatie, fund observat in anuntul publicat in ziarul local,
Obiectiv Vocea Brailei" nr. 1718/26.3.2021, postal pe site-ul Primariei Comunei Baraganul:
www.primariabaraganul.ro si afisat la avizierul Primariei Comunei Baraganul.

La data de 07.04.2021 comisia legal intrunita a constatat ca nu s-a prezentat nici
un ofertant pentru licitatie, urmand a se organiza o a doua etapa a licitatiei (cu reducerea
pretului de pornire cu 25% din valoarea de 14422 lei +TVA din Raportul de evaluare nr.1307/1
din 09.03.2020) care ar urma, potrivit art.250 alin (11) coroborat cu art.251 alin.(6) din Legea
207/2015 privind Codul de procedura fiscala, sa se desfasoare intr-un termen de eel mult 30 de
zile de la data primei licitatii.

In concluzie comisia legal intrunita a hotarat ca data celei de a doua licitatii sa fie
i ziua de 06.05.2021 ore 14°°.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 2 (doua) exemplare.

organizata in ziua de 06.05.2021 ore 14°°.

Comisia de licitatie:

Presedinte: Dimache Marian - viceprimar
Vicepresedinte: Sprinceana Florica - inspector superior...
Membru: Radu Stan - referent asistent.
Expert cooptat: Dumitru Gela Codruta - avotat....<


