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HOTARAREA NR.98/29.07.2021 

w Arii unui teren în suprafat� de 115 mp, situat în ora_ul Ovidiu, sat

uimea, str. Murelor nr. 28, jud. Constanta, aferent construc�ie-locuintä, propriet 
Espectarea dreptului de preemptiune al proprictarului constructiei (Dasc�lu V1orica,

Dumitrescu Gabricla - Verginia _i Dumitriu Ionela) 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, întrunit în _edinta ordinara în data de 29.07.2021 

Luând în discu�ie: 
roiectul de hotarare initiat de Primarul orasului Ovidiu si aprobat de Consiliul Local Ovidiu, 

inregistrat sub nr.17396/21.07.2021; 
Keteratul de aprobare nr. 17347/21.07.2021 al domnului primar, Scupra George; 

Raportul de specialitate nr. 17348/21.07.2021 al serviciului Juridic-APL; 

Cererea nr. 1889/29.01.2021 a dnei Dumitrescu Gabriela Verginia, referitoare la aprobarea 

Cumpär�rii terenului în suprafa�� de 115 mp, situat în orasul Ovidiu, sat Culmea, str. Murelor nr.

28, jud. Constan�a, aferent construc�ie-locuin��, proprietatea sa _i a lui Dascálu Viorica �i 

Dumitriu lonela; 
Contractul de vânzare - cump�rare nr. 41295/07.09.1995 

Certificat de mo_tenitor nr. 16/28.05.2019 

Plan amplasament _i delimitare pt. CF 111589; 

Raportul de evaluare nr. 15837/05.07.2021 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 AdministrativV, 

HOT�R��TE: 

Art.1 Se aprob� raportul de evaluare nr. 15837/05.07.2021 întocmit de evaluator Dogaru Paul,

pentru terenul în suprafa�� de 115 mp, situat în ora_ul Ovidiu, sat Culmea,str. Murelor nr. 28, jud.

Constanta, conform c�ruia se stabile_te preful de vânzare al terenului descris maisus, la 12,00 

euro/mp, f�r� TVA, plätibil în leila cursul B.N.R. din ziua pl��ii. |= 

Art.2 Se aprob� vânzarea direct� c�tre Dasc�lu Viorica, Dumitrescn Gabricla - Verginia _i 

Dumitriu lonela, a terenului în suprafa�� de 115 mp, situat în ora_ul Ovidiu, satEulmea, str. Murelor 



.28, jud. Constan�a, identificat cu numar cadastral 111589, care este proprietatea ora�ului Ovidiu 

_i face parte din domeniul privat al acestuia, aferent constructie-locuin��. 

Art.3 Proprietarii construc�ici, respectiv Dasc�lu Viorica, Dumitrescu Gabriela - Verginia _i 

Dumitriu lonela, beneficiaz�, conform legii, de un drept de preemp�iune la cump�rarea 

terenului în suprafa�� de 115 mp, situat în ora_ul Ovidiu, sat Culmea, str. Murelor nr. 28, jud.

Constanta, la preful de 12,00 euro/mp, fär� TVA, urmând ca proprietarul så fie notificat în acest 

sens în termen de maxim 15 zile de la data prezentei hot�râri, iar acesta s�-_i exprime op�iunea de 

cump�rare în termen de maxim 15 zile de la primirea notific�rii. 

Art.4 Dup� îndeplinirea procedurilor legale, p�r�ile vor încheia contract de vânzare în form� autentic� 

intr-un termen de maxim 12 luni de la data emiterii prezentei hot�râri _i, conform dispozi�ilor legale, 

plata tuturor cheltuielilor efectuate cu încheierea _i autentificarea contractului de vánzare suntin 

Sarcina cump�r�torului. Contractul de vanzare va fi semnat de catre primarul orasului Ovidiu, domnul

Scupra George. 

Secretarul ora_ului va comunica prezenta hot�räre Primarului Orasului Ovidiu, Institu�iei

Prefectului-jude�ul Constan�a, Serviciului Buget-Contabilitate, Serviciului Tehnic-ADPP �i Serviciului
Juridic-APL din cadrul Prim�riei ora_ului Ovidiu, dnelor Dasc�lu Viorica, Dumitrescu Gabriela 

Verginia �i Dumitriu Ionela _i tuturor celorlal�i factori interesa�i, în termenul legal. 

Prezenta hotärâre a fost aprobatäcu 14 voturi,pentru" si 2,abineri" de catre cei 16 consilieri 

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