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HOTRAREA NR. 97/29.07.2021
probarea
vânzrii
unui teren in sunrafatä de 461 mp, situat în ora_ul Ovidiu, sar
ro1ana, Str. Colibiri, nr.
8, judetul Constanta, afcrent construcie-locuiná,
proprietate prvata

P

pectarea dreptului de preemptiune al proprietarului construciei

Consiliul Local al

Luand în discuie:

(Bujor Petre)

ora_ului Ovidiu, întrunit în sedina ordinara în data de 29.07.202

Lererea nr. 12374/02.06.2021 a dlui Bujor Petre, referitoare la aprobarea cumpår rii

terenului în

Supraraja de 461 mp, situat în orasul Ovidiu, Sat Poiana, Str. Colibiri, nr. 8, judetul Constanta,

aferent construcie-locuin,

proprietatea sa;

Referatul de aprobare nr. 17345/21.07.2021 al domnului primar, Scupra George;

Raportul de specialitate nr. 17346/21.07.2021 al serviciului Juridic-APL;
Contractul concesiune nr. 17780/29.11.2006 _i actele adiionale
Proces-verbal de recepie nr. 55/04.08.2020;

Plan

subsecvente,

amplasament i
pt. CF 101131;
Raportul de evaluare nr. 15840/05.07.2021 întocmit de evaluator Dogaru Paul;

delimitare

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,

HOTRTE:
Art.1 Se aprob raportul de evaluare nr. 15840/05.07.2021 întocmit de evaluator Dogaru Paul,
pentru terenul în suprafa
de 461 mp, situat în ora_ul Ovidiu, Sat Poiana, Str. Colibiri, nr. 8, judeul
Constanta, conform cruia

euro/mp, fãr

se stabile_te preul

de vânzare al terenului descris mai sus, la 25,00

TVA, plätibil în lei la cursul B.N.R. din ziua pli.

Art.2 Se aprob

vânzarea direct

catre Bujor Petre, a terenului în suprafa

de 461 mp, situat în

ora_ul Ovidiu, Sat Poiana, Str. Colibiri, nr. 8, judetul Constana, identificat eu numarcadastral 101131,
care este proprietatea ora_ului Ovidiu i face parte din domeniúl privat alacestuia, aferent
construcie-locuin.
axON

AL

IDIU

Proprietarul

Art.3

constructiei, respectiv Buior Petre, beneficiazá, conform legi,
drept
0e
preempfiune
cumprarea terenului în
Poiana, Str. Colibiri, nr. 8, jud.Constanta, lasuprafatädede 461 mp. situat ain "oras urmánd ca
oroprictarul sa fie notificat in acest sens in termen pretul
de maxim 25,00
15 zileeuro/mp.
de la data prezentei hotärár1, 1ar
ntei hotärâri, iar
sa-_i
exprime optiunea de
acesta
cumpärare in termen de maxim 15 zile de la primirea noua

de

la

propric

Art.4

Dupa indeplinirea procedurilor
legale, prtile

vor

incheia contract de vanzare

intr-un termen de maxim 12 luni de la data cmiterii prezentei hot râri

plata tuturor cheltuielilor efectuate

_i,

autenticá

in

o
.
conform dispozitilor

n

incheicrea si autentificarca contractulur

de va
sarcina cumpårtorului. Contractul de vanzare va fi semnat de catre primarul orasului
cu

legale.

dr

Scupra George.
Secretarul

Prefectului-judeul

ora_ului

va

comunica prezenta hotärâre Primarului Orasuluí

Juridic-APL din cadrul Primriei

interesai,

Ovian

iu lu

Constana, Serviciului Buget-Contabilitate, Serviciului Tehnic-ADP S
ora_ului Ovidiu, dlui Bujor Petre i

tuturor celoa

în termenul legal.

Prezenta hot râre

ocali prezeni

a fost aprobat

cu 14 voturi pentru" si 2 ,abtineri" de catre cei 16 consilier

din totalul de 17 consilieri locali în funcie.
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