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HOTRÄRE
privind aprobarea vânz rii

Poiana, Str. Condorului, nr. 67, judeul

privat,

NR. 48/31.03.2022

unui teren in suprafa

de 300 mp, situat în ora_ul Ovidiu, sat

Constana,

aferent construcie-locuint,

proprietate

cu respectarea dreptului de preemptiune al proprietarului construetie

(Maldan Gheorghe)
Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, întrunit în edina

ordinara în data de 31.03.2022,

Luând în discuie:

Proiectul de hotrâre nr. 7168/25.03.2022;
Cererea nr. 6169/23.03.2021 a dlui. Maldan Gheorghe, referitoare la aprobarea cumpårårii
terenului în suprafa

de 300 mp, situat în ora_ul Ovidiu, sat Poiana, Str. Condorului, nr. 67,

proprietatea sa;

judeful Constana, aferent construcie-locuin,
Notificarea nr. R6169/08.03.2022;

Adresa nr. 5475/09.03.2022 prin care dl. Maldan Gheorghe î_i exprim

de cumprare

acordul cu privire la preul

al terenului;

Extras de carte funciara nr. 101844;
Proces-verbal de recepie nr. 61/23.11.2010;
Plan amplasament i delimitare pt. CF 101844;
evaluator Dogaru Paul;
Raportul de evaluare nr. 15839/05.07.2021 întocmit de
Referatul de aprobare nr. 7166/25.03.2022 al domnului primar, Seupra George;

Raportul de specialitate nr. 7167/25.03.2022 al

serviciului Juridic-APL;

Ovidiu;

specialitate din cadrul Consiliului Local al ora_ului
Avizul de legalitate al secretarului;
Prevederile Noului Cod Civil; art.129 alin lit.b) coroborate cu cele ale art.
6,
In conformitate cu prevederile
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,
art. 196 alin 1, lit a) din OUG nr.
Avizul Comisiilor de

364

_i raportate la

HOT R TE:
Art.1 Se

stabileste preful de vânzare al

Poiana, Str. Condorului,
15839/05.07.2021 întocmit

euro/mp,

fr

terenului în

suprafa

de 300 mp, situat în

ora_ul Ovidiu, sat

de evaluare nr.
67, judeul Constanta, conform raportului
HCL 17/28.02.2022, la 24,00
de evaluator Dogaru Paul, aprobat prin
nr.

ziua pläii.
TVA, plätibil în lei la cursul B.N.R. din
de 300

mp,
Maldan Gheorghe a terenului în suprafa
aprob vânzarea direct ctre
identifieat cu
Condorului, nr. 67, judeul Constana,
situat în ora_ul Ovidiu, sat Poiana, Str.
Ovidiu i face parte din domeniul privat
ora_ului
este
care
proprietatea
cadastral
101844,
numar

Art.2 Se

al acestuia, aferent construcie-locuin.

Art.3
arept

Proprietarul construciei, respectiv
la

de

preempiune

rolana, Str.
Condorului,
astfel cum au fost
notificai

nr.

de

Gheorghe

un

heneficiaza, c
terenului în suprafatá de 300 mp, situat rasul Ovidiu,
im

cumprarea

$2T

Maldan

67, judetul Constanta, la pretul de 24,00

prin notificarea nr. R6169/08.03.2022.

*rs TY
euromp *

Art.4

Domnul Maldan Gheorghe
orivind Codul
beneficiaz de dreptul de premptiune
în
credin,
conformitate cu prevederile art. 364 din OU
Aaministrativ, exprimându-si opiunea de cumprare, la preul stabilitcor
022.
00D.07.2021, prin adresa inregistrat la Primria ora_ului Ovidiu cu nr. 54/D0
buna

se va

Art.5 Plata preului de vânzare menionat la art. 1 din prezenta hot râre
rate trimestriale egale, f¥r îns

efectua integral

sau

in

a depå_i durata de 5 ani.
va achita, integral/
hotarare

A.o

prima

art. 1 din prezenta
al terenului mentionat la
hotáraril.
data comunicrii
în termen de maxim 90 de zile de la

Preful de
rat,

vanzare

vor

încheia

legale, prtile
achit rii
la data
60 de zile de

indeplinirea procedurilor

Art.7

* Dupa
într-un

autentic,
legale, plata
în sarcina

termen

de

maxim

pretului
prei

de

cu

încheierea _i.

vanzare

va

semnat

fi

de

catre

Primarului

Fretectului-jude ul
Juridic-APL

va

ora_ului

din cadrul

comunica

prezenta

hot râre

Prim riei

de

vânzare

Orasului

dlui.
ora_ului Ovidiu,

ora_ului

Ovidiu,

Tehnic-ADPP

Serviciului

Serviciului

Maldan

Gheorghe

_i

torna

conform

primarul

Buget-Contabilitate,

Constana,

in

dispozi iilor

contractului

domnul Scupra George.
Secretarul

i,

vânzare,

de

autentificarea

fectuate

tuturor cheltuielilor
Contractul
Cump r torului.

contractul

tuturor

sunt

Ovidiu,

Institu iei

_i Serviciulu

celorlal i

factori

interesai, în termenul legal.

Prezenta

hotarare a

fost adoptata

consilieri
totalul de 17
locali prezenti din

cu

unanimitate

de voturi ,pentru"

de

catre

cei 17

consilieri

functie.
locali alesi in

CONTRASEMNEAZA

PREEDINTE DE EDINT,
DUMITRU DORU

SECRETAR GENERAL UAT,
ANTONIE LAURA-ELENA

