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HOT RÄREA

privind aprobarca vânz rii

NR. 118/29.09.2021

unui teren in suprafa ä

de 289 mp, situat în ora_ul Ovidiu, Str.

Lunii, nr. 16, judetul Constanfa, aferent constructie-loeuint, proprietate privat, cu respectarea
dreptului de precmp iune

al proprictarului construc ici

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, întrunit în _edina

(Foti Gigi -

Daniel _i Foti Zoia)

ordinara în data de 29.09.2021

Luând în discuie:
Proiectul de hotäráre nr. 23236/28.09.2021 privind aprobarea vânzärii unui teren in suprafat

de

289 mp, situat în ora_ul Ovidiu, Str. Lunii, nr. 16, judetul Constanta, aferent constructic-locuintá,
proprietate privat, cu respectarea dreptului de preemptiune al proprietarului construciei (Foti Gigi
-

Daniel

_i

Foti

Zoia)

Cererea nr. 11283/24.05.2021 a dlui Foti Gigi -

terenului in suprafa

aferent construcie-locuin,

Daniel, referitoare la aprobarca cumpárärii

de 289 mp, situat în orasul Ovidiu, Str. Lunii, nr. 16, judetul Constanta,

proprietate personal;

Contractul nr. 6834/06.05.2009 de atribuire teren in folosin

gratuit

i

actele aditionale

subsecvente;
Proces-verbal de recepie nr. 28/25.02.2021
Plan amplasament _i delimitare pt. CF 102612;
Raportul de evaluare nr. 17232/20.07.2021 intocmit de evaluator lda Maria;

Referatul de aprobare nr. 23234/28.09.2021 al domnului primar, Scupra George;
Raportul de specialitate nr. 23235/28.09.2021 al serviciului Juridic-APL;

Avizul Comisiilorde specialitate din cadrul Consiliului Local al ora_ului Ovidiu;
Avizul de legalitate al secretarului;

Prevederile Noului Cod Civil
In conformitate cu prevederile art.129 alin 6, lit.b) coroborate cu cele ale art. 364 _i raportate la

art. 196 alin 1, lit a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

HOTR

ÅTE:

Maria,
raportul de evaluare nr. 17232/20.07.2021 întocmit de evaluator
de 289 mp, situat în ora_ul Ovidiu, Str, unii, nr. 16, judeul Constana,
pentru terenul în suprafa
fär
conform cruia se stabile_te preul de vânzare al terenului descris mai sus, la 30,00 euro/mp,
Art.1

Se

lda

aprob

TVA, plätibil in lei la cursul B.N.R. din ziua pläji.

Jud. CO

ONSTA

Art.2 Se aprob

vânzarea direet

catre Foti Gigi - Daniel _i Foti Zoia, a terenului in suprafatá de

289 mp, situat în ora_ul Ovidiu, Str. Lunii, nr. 16, judetul Constanta,

cntificat cu numar cadastral

102612, care este proprictatea ora_ului Ovidiu _i face parte din domeniul privat al acestuia,

aferent construcie-locuinä.

Art.3

Proprietarii construcici,

respectiv Foti Gigi - Daniel _i Foti Zoia, beneficiazá, conlorm
situat

de 289 mp,
drept de preemptiune la cumprarea terenului în suprafa
legii,
fárá
de 30,00 curo/mp,
ora_ul Ovidiu, Str. Lunii, nr. 16, judetul Constanta, la pretul
zile de la data
de

un

urmand ca

hotäräri,

proprietarul s

1ar acesta

fie notificat in

acest sens

exprime opiunea

s-_i

in

termen

în

de cumprare

in

TVA,

prezente

de maxim 15

la primirea
de maxim 15 zile de

termen

notificri.
Art.4

Dup îndeplinirea procedurilor legale, prile

într-un termen

plata

vor

încheia

contract

hot râri
de maxim 12 luni de la data emiterii prezentei
Contractul de

sarcina cumpär torului.

vanzare

va

fi

_i,

semnat

de

catre

autentic

conform dispoziiilor

autentificarea contractului

_i

încheierea
tuturor cheltuielilor efectuate cu

de vânzare în form

de vânzare

legale,
sunt in

domnul
orasului Ovidiu,

primarul

Scupra George.
ora_ului
Prefcctului-judeul Constana,
Secretarul

Juridic-APL

interesai,

în termenul

prezeni

comunica prezenta

Primarului Orasului

Ovidiu, Instituiei

Serviciului Tehnic-ADPP

Serviciului Buget-Contabilitate,
Ovidiu, dlui Foti Gigi

din cadrul Prim riei

-

ora_ului

Daniel

_i

tuturor

i

Serviciului

celorlali

factori

legal.

,,pentru" _i

13 voturi
locali ale_i în funcie.
din totalul de 17 consilieri

Prezenta hot râre

locali

va

hot râre

a

fost adoptat

cu

NIA

AAN

4 abineri

de c tre

cei 17 consilieri

CONTRASEMNEAZ

PRE^EDINTE DE EDIN,

SECRETAR GENEXAL UAT,

MANOLE GHEORGHE

ANTONIE LAURA-ELENA

TANT

U

ONS

