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HOTARAREA NR. 06/31.01.2022 

Privind aprobarea vanzarii, cu exercitarea dreptului de precmptiune, a unui teren in suprafata de 4l mp,situat in orasul Ovidiu, str.Nationala nr. 54, judetul Constanta, catre domnul Macovei Dumitru si doamnei 
Macovei Marioara

Consiliul local al orasului Ovidiu intrunit in sedinta ordinara in data de 31.01.2022, 

Avand in vedere:

Proicctul de hotarare nr. 1574/25.01.2022 privind aprobarea vanzarii cu exercitarea dreptuiui de preemptiunc a unui teren situat in orasui Ovidiu, str.Nationala nr.54. judetul Constanta, catre domnul Macovei Dumitru si 
doanna Macovei Marioara, 

Referatul de aprobare nr.1572/25.01.2022 al domnului primar Scupra George;
Raportul de specialitate nr.1573/25.01.2022 întocmit de sef serviciu Juridic si APL;
Raportul de evaluare nr.44243/14.12.2021 intocmit de evaluator autorizat pentru bunui imobil situat in 
orasul Ovidiu, str.Nationala nr.54, jud. Constanta; 
Incheierea de carte funciara nr.172888 privind admiterea inscrierii in cartea funciara a orasuiui Ovidiu a 

imobilului teren cu identificator 112112, pentru care se intabuleaza dreptui de proprictate in favoarea 
orasului Ovidiu, ce constituie diferenta rezultata din masuratorile terenului aferent constructilor proprietatea 
di. Macovei Dumitru;

Plarul de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 112112, in suprafaia de 41 mp, situat in 

orasu! Ovidiu, str.Nationala nr. 54, judetul Constanta; 
Tinand cont de:

Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local ai orasului Ovidiu 
- Avizul de legalitate al secretaruiui general al orasului Ovidiu;

- Prevederile HCL Ovidiu nr. 164/21.12.2021, prin care s-a aprobat Raportul de evaluare pentru bunul imobii-
teren in suprafata 41 mp, identificat cu nr. cadastral 112112 si carte funciara nr.1121!12. apartinand domeniului 

privat al orasului Ovidiu, in scopul vanzarii, terenul reprezentand diferenta rezultata din masuratorile terenului 

aferent constructiilor proprietatea d!. Macovei Dumitru , care beneficiaza de dreplui de preemptiune prevazut 
de art. 364 din Codul administrativ. 

- Exprimarea optiunii de cumparare, cu exercitarea dreptului de preemptiune, ä domnului Macovei Dumitru; 
In conformitate cu:

Prevederile art. 364 din CUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modilicarile si completarile 
ulterioare; 

Prevederile art. 1730 si um. raportate la cele ale arn. 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. 139,

(2). coroborat cu art. 5, lit. dd) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, 

HOTARASTE: 

Art.l Se aproba vanzarea unui teren in suprafata de 41 mp, situat in orasul Ovidiu, str.Nationala nr. 54, jud. 

Constanta. identificat cu nr. cadastral 112106, inscris in cartea funciara nr.112106/0vidiu, catre numitii Macovei

Dumitru si Marioara, in calitate de proprictari al constructiilor cdificate pe terenul in suprafata totala de 328 mp , 
din 

miasuratori (287 mp. proprictate Macovei Dumitru + 41 mp. difcrenta din masuratori, proprictate orasul Ovidiu), situat la acceasi adresa

cu terenul ce face obiectul vanzari.

Art. 2 Domnul Macovei Dumitru si doamna Macovei Marioara beneficiaza de dreptul de premptiune acordat

constructorilor de buna credinta, in conformitate cu prevederile art. 364 din OUG nr. 54/2019 privind Codul

Administrativ, exprimandu-si optiunea de cumparare, la pretul stabilit conform raportului de evaluare

nr.44243/14.12.2021.

Art. 3 Pretul de vanzare este de 91 euro/mp, la care se adauga TVA, stabilit conform raportului de evaluare

nr44243/14.12.2021. aprobat si insusit prin HCL nr. 164/21.12.2021, platibil la cursul valutar din data plá�ii, in 

scopul vanzarii acestora catre proprictarii constructiilor, care beneficiaza de dreptul de preemptiune prevazut de art. 

364 din Codul administrativ. 

Art. 4 Se aproba plata integrala sau 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, la cursul valutar din data pl��i.

Art. 5 Pretul de vanzare al terenului mentionat la art. 2 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 fí 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 sarcina cumparatorului. 

Art. 7 Se mandateaza Primarul orasului Ovidiu, domnul George Scupra, sa semneze contractul de vanzare -

cumparare in fata notarului public.

Prezenta hotarare a fost aprobata cu unanimitate de voturi ,,pentru" de catre cei 12 consilieri 

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

Prezentul act administrativ se va comunica prin grija secretarului general al UAT Ovidiu 

tuturor factorilor interesati in termenul legal . 
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