ROMANIA
JUDETULcONSTANTA
CONSILIUL LOCALAL ORAULUI OVIDIUU
Str. Santi

Nt.7, cod po_tal 905900

Tel:0241/255.340,0722/340.788, Fax: 0241/255.341

e-mail: primariaovidiu@gmail.com

www.primariaovidiu.ro

HOTARÄREA NR. 41/31.03.2021
privind aprobarea vânzarii unui teren in suprafata de2
situat in orasu'
aferent construcie-locuinta, proprietate privat, cu
respectarea dreptului de preemptiune al proprietarului constructiei ("

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, întrunit în _edina ordinara în data de 31.03.2021
Luând în discuie:

Cererea

nr.

terenului în

aferent

1811/28.01.2021

suprafa

a dnei

Oteleanu Elena-Laura, referitoare la
de 294 mp, situat în orasul Ovidiu, str. Belvedere

constructie-locuinta, proprietatea sa;

.Contractu!

nr.

5259/03.04.2009 de atribuire

constructiei, conform

Legii

nr.

teren

in folosinta

gratuita

aprobarea cumprrii
nr. 3,
jud.Constana,
pe durata existentei

15/2003;

Proces-verbal de receptie nr. 111/16.11.2020;
Incheiere nr. 156685/22.01.2021;
Plan amplasament si delimitare pt
CF 102614;
Raporrul de evaluare nr. 4920/09.03.2021 întocmit de evaluator De
Reteratui de aprobare nr. 6373/25.03.2021 al domnului

primar, Scupra George;
Raportul de specialitate nr. 6374/25.03.2021 al serviciului Juridic-APL;
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al orasului 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.196 alin 1, lit a) din OUG nr. 57/03.07.2019
privind Codul Administrativ,

art.

364 si raportate la

HOTAR TE:
Art.1 Se aprob
raportul de "valuare
pentru terenul în suprafa
de .

conform cruia
TVA,

pltibil

,

nr.

4920/09.03 2021 întocmit

stabile_te pretul de vânzare al
în lei la cursul B.N.R.
din ziua plii.
se

de evaluator

situat în ora_ul

terenului descris mai

sus, la

3O M

ANTA

A

O

r

a
O
s

LOC

V

I

D

i

35,00 euro/mp, fr

Art.2

Se

situat în o.

aproba vanzarea directa catre

Ovidiu _i face
parte din domeniul

construcie-locuinta.

Proprietarul
construciei,
de

Art.3

drept

preemptiune

nroprietarul

pr

s

la

respectiv
cumprarea terenului

privat

- beneficiaz,
supraiat

de

exprime optiunea de cumprare

intr-un termen de maxim

conform

np, situat

fie notificat in acest sens
în termen de maxim 15 zile de la data

Art.4 Dup indeplinirea procedurilor legale, prile
dispoziilor

în

privat al
al acestuia,
acestuia, aferent

4, la pretul de 35,00 euro/mp, fár

hotarari la cunostinta publica, lar acesta s-i
zile de la primirea notificrii.

autentic

de 2.

a, identificat cu numar cadastral 102614, care

proprietatea ora_ului

este proprietate

un

4, a terenului în suprafaá

legii, de

in

orayu

TVA, urmând ca

aducerii

prezentei
în termen de maxim
15

vor incheia contract de vânzare in forma

12 luni de la data emiterii prezentei hotråri

_i, conform

legale, plata tuturor cheltuielilor efectuate cu încheierea _i autentificarea contractului de

vânzare sunt în sarcina cumprätorului.

Contractul de vanzare va fi semnat de catre primarul orasului

Ovidiu, domnul Scupra George.
Secretarul ora_ului va comunica prezenta hotrâre

Primarului Orasului Ovidiu, Instituiei

Prefectului-judetul Constanta, Serviciului Buget-Contabilitate, Serviciului Tehnic-ADPP i Serviciului
Juridic-APL din cadrul Primriei ora_ului Ovidiu, dnei Oteleanu Elena-Laura _i tuturor celorlali
factori interesai, în termenul legal.

Prezenta hotarare a fost adoptata eu 12 voturi .pentru" si 5 ,abtineri" de catre cei 17 consilieri

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