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HOTARAREA NR. 148/24.11.2021
Tivind

aprobarea vanzarii,

cu

exercitarea

dreptului de preemptiune,

a

unui

teren in

supralala de

358 mp,

Situat in orasul Ovidiu, str. Egretei nr. 12, judetul Constanta, catre domnul Gavrila Constanun

Consiliul local al orasului Ovidiu intrunit in scdinta ordinara in data de 24.11.2021,

Avand in vedere:
Proicctul de hotarare nr. 27767/18.11.2021

privind aprobarea vanzarii cu exercitarea dreptului

de

precemptiune a unui teren situat in orasul Ovidiu, str. Egrctei nr. 12. judetul Constanta, catre domnul CGavrila

Constantin;
Referatul de

aprobare nr.27766/18.11.2021

al domnului

primar Scupra George;

Raportul de specialitate nr.27765/18.11.2021 intocmit de sefserviciu Juridic si APL
Raportul de evaluare nr. 23698/9/04.10.2021 intocmit de evaluator autorizat lda Maria pentru bunul imobil
situat in orasul Ovidiu,

str.

Egretei nr. 12, jud. Constanta;

Contractul de concesiune FN/20.10.1993 incheiat intre Consiliul Local al orasului Ovidiu si domnu? Gavrila

Constantin;
Procesul verbal de receptic finala nr. 8/13.05. 1997 incheiat in baza Autorizatiei de construire nr.

21/23.03.1994, pentru obiectivui:,locuinta parter";
Incheierea de carte funciara nr. 97822/22.11.2013 privind admiterea inscrierii in cartea funciara a orasuhi
Ovidiu a imobilului - teren cu identificator 108048, pentru care se intabuleaza dreptul de proprietate

in

favoarea orasului Ovidiu si a imobilului - constructie cu identificator 108048-C1 pentru care se intabuleaza

dreptul de proprietate in favoarea numitului GAVRILA CONSTANTIN:
Pianul de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 108048. in suprafata de 338 mp. situat in
orasul Ovidiu, str. Egretei ur. 12, judetul Constanta,
Tinand cont de:
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasuiui Ovidiu
-

Avizul de

legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu:

Prevederile HCI. Ovidiu nr. 136/28.10.2021 privind aprobarea insusirii unor Rapoarte de evaluare pentru
bunurile imobile apartinand domeniului privat al orasului Ovidiu, in scopul vanzarii acestora catre titularii

contractelor de concesiune, care beneficiaza de dreptul de preemptiune prevazut de art. 364 din Codul
administrativ.

Exprimarea optiunii de cumparare, cu exercitarea dreptului de preemptiunes á Adoimmlui Gavrila Consta:atin,

inregistrata la Primaria orasului Ovidiu cu nr. 27461/15.11.2021;
In conformitate cu:

Prevederilc art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,"cu"shodilieavile si completarile
ulterioare;

Prevederile art. 1730 si urm. raportate la cele ale art. 1.650 _i 1651 din Legea nr. 287/2009 privind Codul

Civil, actualizat

cu

modificarile si

completarile ulterioare;

In temeiul art. 129, alin.2, lit."c", alin 6, lit.b) coroborate cu cele ale art. 364, art.196 alin 1, lit a), art. I39,

alin. (2), coroborat

cu

art.

5, lit.

dd) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:
Art.I Se

aproba

unui teren in suprafata de 338 mp. situat in orasul Ovidiu, str. Egretei nr. 12, jud.
Constanta, identificat cu nr. cadastral 108048, inscris in cartca funciara nr. 108048/0vidiu, catre domnul GAVRILA
vanzarea

CONSTANTIN, in calitate de proprietar al constructiilor edificate pe terenul detinut in concesIune, in ba472

contractului de concesiune FN/20.10.1993.
Art. 2 Domnul Gavrila Constantin beneficiaza de dreptul de premptiune acordat constructorilor de buna
credinta, in confornitate cu prevederile art. 364 din OUG nr. 54/2019 privind Codul Administrativ, exprimandu-si

optunea de cumparare, la pretul stabilit conform raportului de evaluare nr. 25947/28.10.2021, prin adresa

inregistrata la Primaria orasului Ovidiu cu nr. 27461/15.11.2021.
Art. 3 Pretul de vanzare este de 28875 lei, la care se adauga TVA, stabilit conform raportului de evaluare nr.

25698/9/04.10.2021, aprobat si insusit prin HCL nr. 136/28.10.2021 privind aprobarea insusirii unor Rapoarte de
evaluare pentru bunurile imobile apartinand domeniului privat al orasului Ovidiu, in scopul vanzarii acestora catre
titularii contractelor de concesiune, care benetficiaza de dreptul de preemptiune prevazut de art. 364 din Codul

administrativ.
Art. 4 Se aproba plata in rate egale trimestriale a pretului de vanzare mentionat la art. 3 din prezenta

hotarare, pe o durata ce nu poate depasi 5 ani de la data achitarii primei rate.
Art. 5 Pretul de vanzare al terenului mentionat la art. 1 din prezenta hotarare sau prima rata aferenta planului
de esalonare, in situatia achitarii in rate, se va achita in termen de 60 de zile de la data comunicarii hotararii, 1ar
contractul de vanzare - cumparare va fi incheiat intr-un termen de maxim 30 de zile de la data achitarii pretului de

vanzare sau a primei rate.
Art. 6 Cheltuielile privind incheierea contractului de vanzare - cumparare sunt in sarcina cumparatorului.

Art. 7 La data incheierii contractului de vanzare

cumparare a terenului mentionat la art. 1, inceteaza

efectele juridice ale contractului de concesiune FN/20.10.1993.

Art. 8 Se mandateaza Primarul orasului Ovidiu, domnul George Scupra, sa semneze contractul de vanzare
cumparare in fata notarului public.

Prezenta hotarare se comunic

Primarului ora_ului Ovidiu, Institutiei Prefectului-judetul Constanta, si tuturor

factorilor interesati, în termen legal.

Prezenta hotärâre a fost adoptata cu 17 voturi ,pentru" de catre cei 17 consilieri locali prezenti din
totalul de 17 consilieri locali in functie.
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