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HOTARÅREA NR. 96/29.07.2021 
privna aprobarea vânz�rii unui teren in suprafat� de 300 mp, sifuat in or 

Poana, Str. Lirei, nr. 36, jude�ul Constanta, aferent construc�ie-1ocu ma Mirela) 
pecarea dreptului de preemptiune al proprietarului construc�iei(Toma re 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, intrunit în sedinta ordinara în data de 29.07.4021 21 Luând în discu�ie: 

OICCul de hotarare nr.17394/21.07.2021. initiat de Primarul orasului Ovidiu, domnul Scupra George 
Referatul de aprobare nr. 17343/21.07.2021 al domnului primar, Scupra GeorgeRaportul de specialitate nr. 17344/21.07.2021 al serviciului Juridic-APL, Cererea nr. 10726/18.05.2021 a dnei Toma Mirela, referitoare la aprobarea cumpåráril terenuiu in supratat� de 300 mp, situat în orasul Ovidiu, Sat Poiana, Str. Lirei, nr. 36, jude�ul Constanta, aferent construc�ie-locuinta, proprietatea sa, Contractul nr. 6325/18.05.2006 de atribuire teren in folosinta gratuita pe durata existente constructiei, conform Legii nr. 15/2003; Proces-verbal de recep�ie nr. 117/10.12.2007; Plan amplasament _i delimitare pt. CF 101453, 

Raportul de evaluare nr. 15838/05.07.2021 întocmit de evaluator Dogaru Paul Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al ora_ului 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. 364 _i raportate la 
art. 196 alin 1, lit a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, 

HOT�R��TE: 

Art.1 Se aprob� raportul de evaluare nr. 15838/05.07.2021 întocmit de evaluator Dogaru Paul, 
pentru terenul în suprafa�� de 300 mp, situat în ora_ul Ovidiu, Sat Poiana, Str. Lirei, nr. 36, jude�ul 

Constanta, conform c�ruia se stabile_te pre�ul de vänzare al terenului descris mai sus, la 24,00 
euro/mp, fär� TVA, pl�tibil în lei la cursul B.N.R. din ziua plä�ii. 

Art.2 Se aprob� vânzarea directa catre Toma Mirela, a terenului în suprafatade 308 mp, situat în 

ora_ul Ovidiu, Sat Poiana, Str. Lirei, nr. 36, jude�ul Constanta, identificat cu numar cadastral 101453, 
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re este proprietatea ora_ului Ovidin si face parte din domeniul privat al acestuia, aterent 

onstructie-locuinta. 

Art.3 Proprietarul construc�iei, respectiv Toma Mirela, beneficiaz�, contor" Oidiu, Sat

Lirei, nr. 36, jud.Constanta, la pretul de 24,00 euro/mp, färá TVA, urm�nd ca 

de preempfi

Poiana, Str. 

propriet 
acesta så-�i exprime optiunea de cump�rare in termen de maxim 15 zile de la primirea notificari. 

prietarul s� fie notificat in acest sens in termen de maxim 15 zile de la data prezentei hotárar1, 1ar

" rea terenului în suprafatá de 300 mo. situat in ora_ul Ovidiu, Da 

Art4 Dupa indeplinirea procedurilor legale, pärtile vor inchcia contract de 
autentic� intr-un termen de maxim 12 luni de la data emiterii prezente a 

dispozitilor iegale, plata tuturor cheltuiclilor efectuate cu incheicrea si autentificarea contractu 
vanzare sunt in sarcina cump�r�torului. Contractul de vanzare va fi semnat de catre prima 

Ovidiu, domnul Scupra George.

oayuiui va comunica prezenta hot�râre Primarului Orasului OvidIu, ins 

Prelectulul-Judejul Constan�a, Serviciului Buget-Contabilitatc, Serviciului Tehnic-ADPP _i Servieiud 
Juridic-APL din cadrul Prim�riei orasului Ovidiu, dnei Toma Mirela _i tuturor celorlali 1ao 

interesa�i, în termenul legal. 

rezenta hotärâre a fost aprobat� cu 16 voturi .pentru" de catre cei 16 consilieri locall 

prezen�i din totalul de 17 consilieri locali în func�ie. 
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