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HOTRAREA NR. 47/31.03.2022
privind aprobarea vânzrii unui teren in suprafa

de 267 mp, situat în ora_ul Ovidiu, Str.

roporului, nr. 107C, judeul Constanta, aferent construcie-locuin,
proprietate privat, cu
respectarea dreptului de preemptiune al proprietarului construciei (Stoica Marian)

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, întrunit în _edina ordinara în data de 31.03.2022,

Luând în discuie:
Proiectul de hotrâre nr. 7171/25.03.2022 privind aprobarea vânzrii unui teren in suprafa

de 267
mp, situat în ora_ul Ovidiu, Str. Poporului, nr. 107C, judetul Constanta, aferent constructielocuin,
proprietate privat, cu respectarea dreptului de preemptiune al proprietarului construciei

(Stoica Marian);
Cererea nr. 5472/16.03.2021 a dlui. Stoica Marian, referitoare la aprobarea cumprrii

suprafat

terenului în

de 267 mp, situat în Ovidiu, Str. Poporului, nr. 107C, judetul Constanta, aferent

construcie-locuin,

proprietatea sa

Notificarea nr. R5472/08.03.2022;
Adresa nr. 5895/11.03.2022 prin care dl. Stoica Marian i_i exprim acordul cu privire la preul

cumprare

de

al terenului;

Incheierea nr. 156482/12.10.2021
Contractul de cesiune nr. 2152/21.11.2018;
Contractul de superficie nr. 2116/14.11.2018;
Proces-verbal de receptie nr. 34/04.03.2021;

Plan amplasament _i delimitare pt. CF 110628;
Raportul de evaluare nr. 2980/09.02.2022 întocmit de evaluator Dogaru Paul;

Referatul de aprobare nr. 7169/25.03.2022 al domnului primar, Scupra George;
Raportul de specialitate nr. 7170/25.03.2022 al serviciului Juridic-APL;

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

Avizul de legalitate al secretarului;
Prevederile Noului Cod Civil;
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In conformitate cu prevederile art.129 alin 6, lit.b) coroborate cu cele ale art. 364'_i raportate

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

HOTRTE:

OVIDU

FINY

Str.
în
preful de vînzare al terenului în suprafa de 267 mp, situat ora_ul Ovidiu,
evaluare nr. 2980/09.02.2022 întocmit
Poporului, nr. 107C, judeful Constanta, conform raportului de
fr TVA, pltibil în lei
de evaluator Dogaru Paul, aprobat prin HCL 17/28.02.2022, la 71,00 euro/mp,

Art.1 Se stabile_te

la cursul B.N.R. din ziua pläii.
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