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HOT�RARE NR.114/29.09.2021 

privind aprobarea vânz�rii unui teren in suprafa�� de 300 mp, situat în ora_ul Ovidiu, str. 

Luceafarului, Nr. 8, judetul Constan�a, aferent construc�ic-locuin��, proprictate privatä, cu 

respectarea dreptului de precmp�iunc al proprictarului construc�iei (Raileanu Lavinia) 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, întrunit în _edinta ordinara în data de 29.09.,2021,

Avand in vedere: 

Proiectul de hotarare nr.22922/23.09.2021 privind aprobarea vánz�rii unui teren in suprafa�� de 

300 mp, situat în orayul Ovidiu, str. Luceafarului, Nr. 8, jude�ul Constan�a, aferent construc�ie

locuinj�, proprietate privat�, cu respectarea dreptului de preemptiune al proprietarului

constructiei (Raileanu Lavinia);
Referatul de aprobare nr. 22860/23.09.2021 al domnului primar, Scupra Gcorge; 

Raportul de specialitate nr. 22861/23.09.2021 al serviciului Juridic-APL; 

Cererea nr. 16788/15.07.2021 a dnei Raileanu Lavinia, prin mandatar Munteanu Costel,

referitoare la aprobarea cump�r�rii terenului în suprafa�� de 300 mp, situat în orasul Ovidiu, str. 

Luccafarului, Nr. 8, judetul Constan�a, aferent construc�ie-locuin��, proprietatea sa; 

Contractul de atribuire teren în folosin�� gratuit� pe durata existen�ei construc�iei conform legi nr. 

15/2003 nr. 5147/02.04.2009 _i actele adi�ionale subsecvente;

Proces-verbal de recep�ie nr. 43/15.06.2015; 
Plan amplasament _i delimitare pt. CF 103326; 

Raportul de evaluare nr. 22848/22.09.2021 întocmit de evaluator lda Maria;

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al ora_ului Ovidiu; 

Avizul de legalitate al secretarului general, 

Prevederile Noului Cod Civil

In conformitate cu prevederile art. 129 alin 6, lit.b) coroborate cu cele alc art. 364 _i raportate la art. 196 

alin 1, lit a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

HOT�RA^TE:

Art.1 Se aprob� raportul de evaluare nr. 22848/22.09.2021 întocmit de evaluator lda Maria, pentru

terenul în suprafa�� de 300 mp, situat în ora_ul Ovidiu, Str. Luccafarului, Nr. 8, jude�ul Constan�a, 

conform c�ruia se stabile_te pretul de vânzare al terenului descris mai sus, la 30,00 euro/mp, fäär�

TVA, plätibil în lei la cursul B.N.R. din ziua plä�ii. 307

Art.2 Se aprobä vânzarea direct� c�tre Raileanu Lavinia, a terenului în suprafat� de 300 mp, situat

în ora_ul Ovidiu, Str. Luceafarului, nr. 8, judetul Constan�a, identificat cu numar cádastral 103326, 

NO 



care este proprictatea ora_ului Ovidiu _i face parte din domeniul privat al acestuia, afcrent 

constructie-locuin��. 

Art.3 Proprietara construe�ici, respectiv Raileanu lavinia, beneficiaz�, conform legii, de un 

drept de premp�iune la cumpärarea terenului în suprafa�ä de 300 mp, situat in ora_ul Ovidiu,

Str. Luceafarului, Nr. 8, jud.Constan�a, la pre�ul de 30 euro/mp, färä TVA, urmånd ca proprictara 

s� fie notificata în acest scns în termen de maxim 15 zile de la data prczentei hot�râri, iar accasta s�-gi 

exprime optiunca de cumpärare în termen de maxim 15 zile de la primirca notific�ri. 

Art.4 Dup� îndeplinirea procedurilor legalc, p�r�ile vor incheia contract de vânzarc în form� autentic� 

intr-un termen de maxim 3 ani de la data emiterii prezentci hot�râri �i, conform dispozi�ilor legale. 

plata tuturor cheltuielilor cfectuate cu încheicrea �i autentificarca contractului de vánzare sunt in 

sarcina cump�r�torului. Contractul de vanzare va fi semnat de catre primarul orasului Ovidiu, domnul 

Scupra George. 

Secretarul ora_ului va comunica prezenta hot�râre Primarului Orasului Ovidiu, Institu�iei

Prefectului-jude�ul Constan�a, Serviciului Buget-Contabilitatc, Serviciului Tehnic-ADPP _i Serviciului

Juridic-APL din cadrul Prim�riei ora_ului Ovidiu, dnei Raileanu Lavinia _i tuturor celorlalti factori

interesa�i, în termenul legal. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi ,,pentru" si 2 abtineri de catre cei 17 consilieri

locali prezenti din totalul de 17 consilieri locali alesi in functie. 
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