ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUICIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL -

HOT Ă RÂREANr.5
2017

Din

Privind: aprobarea vânz ării prin licitaţie publică a unui bun imobil (teren). apar ţ inând domeniului
privat al municipiului Tecuci situat în municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou nr. 13 1

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul mnicipiu1yi Tecuci, judeţul Galaţi;
Ô2.2017;
,
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întunit în şedinţă
îndatade Jt2017;
4vând în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub
nr.___________
Având în vedere raportul de specialitate întoemit de serviciului Administrarea
Domeniului Public şi Privat, înregistrat sub nr.
2017;
Având în vedere rapoartele de avizare întocnite de comisiile de specialitate 15.2
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(5), lit. ,,b şi 123, alin. 1 şi 2 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicata in 2007;
Având în vedere prevederile Raportul de evaluare nr.77 din 2017 întocmit de Albu Silvia;
In baza art. 45, alin.(3) coroborat cu art. 115 alin. (1), lit. (b) dîn Legea 215/2001 a
administraţiei publice Iocale, republicată în 2007:

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1.- Se aprobă studiul de oportunitate cu privire la vânzarea prin licita ţie publică a
unui teren cu suprafaţa de 6124 mp, situat în municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr. 1 3 1 conform anexei 1 la prezenta hot ărâre.
Art.2. Se aprobă caietul de sarcini şi instrucţiunile de vânzare cu privire la vânzarea prin
licitaţie publică a unui teren cu suprafaţa de 6124 mp, situat în municipiul Tecuci, str. Tecuciul
Nou nr. 13 1 - anexea 2 la prezenta hot ărâre.
Art.3. Se aprob ă vânzarea prin licitaţie publică a unui bun imobil (teren) cu suprafaţa de
6124 mp situat în municipiul Tecuci, str.Tecuciul Nou nr.131, identificat conform planului de
ampasament, anexa 3 la prezenta hot ărâre.
Art.4. Condiţiile de vânzare sunt cele prev ăzute în caietul de sarcini, anexa 2 la prezenta
hotărâre.
Art.5. Preţul de pornire la licitaţie este de 24Euro+T.V.A. conform raportului de
evaluare nr.77/20 1 7
Art.6. Anexele 1 ,2, şi 3 fac parte integrant ă din prezenta hot ărâre.
Art.7. Cu data prezentei se abrog ă orice prevederi contrare.
Art.8. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.9. Prezenta hot ăiâre va fi cornunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului
rnunicipiu]ui Tecuci.
IN ŢĂ ,
SECRETAR

Jr. Va]eri
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
2017
din

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind : aprobarea vânz ării prin licita ţie publică a unui bun imobil (teren), apar ţinând domeniului
privat al municipiului Tecuci situat în municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou nr. 13 1

În prezent municipiui Tecuci detine mai multe terenuri situate in intravilanul locaiitatii
ce pot fi folosite atat pentru dezvoltarea unor afaceri cat si pentru constructia de
locuinte.Pana la aceasta data au fost propuse spre inchiriere sau concesionare mai multe
amplasamente dar fara a se concretiza in contracte datorita lipsei de ofertanti.
Cu toate acestea sunt mai multi locuitori ce au manifestat interes pentru terenurile
Municipiului dar numai in conditiiie cumpararii si nu a concesiunii..
Terenul este ampiasat în subzona parcuri sportive, drept pentru care valorificarea sa
prin vânzare este o optiune buna pentru autoritatea locala si pentru un eventual investitor
ce ar putea accesa fonuri europene în vederea dezvolt ării zonei.
În vederea realiz ării acestui lucru este necesar ă organizarea unei licitatii publice
pentru obtinerea unui valori de adjudecare cat mai mari.
lmobilul (terenul ) nu a fă cut obiectul restituirii în baza legilor propriet ăţii.
În aceste condi ţii propun vânzarea prin licita ţie publică a imobilului, fondurile obţinute
urmând a fi folosite pentru investi ţii.

PRIMAR,
Cătălin Constantin Hurdubae
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRSAREA DOMENIULUI PUBLIC Ş I PRIVAT
Oa. 2017
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Nr. - 2
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RAPORT DE SPECIALITATE
Privind : aprobarea vânz ării prin licitaţie publică a unui bun imobil (teren). apar ţinând domeniului
privat al municipiului Tecuci situat în municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou nr. 13 1

fl

Bunul imobil (teren) propus spre vânzare apar ţine domeniului privat a1 municipiului înscris
în cartea funciar ă nr. 103660.
Potrivit prevederilor art.36,alin.5, lit. b) şi art.123, alin.1 şi 2 din Legea rir.21512001 privind
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale
hotărăsc cu privire Ia vânzarea bunurilor apar ţinând domeniului privat aI localităţii. Vânzarea se
face prin licitaţie publică.
Preţul de pornire la licitaţie este de 24 Euro + T.V.A. conform raportului de evaluare
nr.77/20 1 7.
Faţă de aceste preciz ări, considerăm că proiectul de hotărre îndepline şte condiţiile de
legalitate şi oportunitate.

Şef Serviciu ADPP,

J

Luian Gradea

Anexa nr. 1 la HCL nr._/7.2o17

STUDIU DE OPORTUNITATE

airobarea vânz ării prin licitaţie publică a unui bun imobil (teren), apar ţ inând domeniului
privat al municipiului Tecuci situat în municipiul Tecuci, str Tecuciul Nou nr. 13 1.
CAP. I. OBIECTUL VĂNZĂRII

1.1. Terenui care urmeaz ă a fi vândut se afla situat în Municipiul Tecuci, strada str. Tecuciui
Nou nr.131.
Terenul precizat în extrasul de carte funciar ă este destinat realiz ării unei amenaj ă ri pentru sport
i recreere inclusiv dot ă rile aferenta.
1.2. Terenul care face obiectul vânz ării aparţine domeniului privat al municipiului Tecuci având
suprafaţa de 6124 mp.
1.3. Constructia ce se va reaiiza, va corespunde din punct de vedere al destina ţiei cu planul
urbanistic general.
Cap. 11. MOTIVAŢIA VÂNZĂRII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun vânzarea unor bunuri terenuri, sunt urm ătoarele:
- prevederile art. 36, aiin. (5), lit. ,,b din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică
local ă republicată ,
- prevederile art. 123 alin. (1) şi alin(2), din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică
local ă republicat ă ,
- administrarea eficient ă a domeniului public şi privat al Municipiului Tecuci pentru atragerea de
venituri suplimentare la bugetul Iocal.
Cap. 111. ELEMENTE DE PRET

111.1. Preţul de pornire al licitaţie la vânzare este de 24,00 Euro /mp+TVA.
111.2. Plata preţului se va face în totalitate la perfectarea contractului de vânzare-cump ă rare la
cursul din data pl ăţii.
Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTITIEI

v.1. lnvesti ţia se va realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism
asigurată pentru gradul 8 de seismicitate.

şi va fi

V.2. Arhitectura va fi în concordan ţă cu ambientul arhitectural zonal.
V.3. Se vor folosi la finisajul exterior materiale din produc ţia intern ă sau din import, care s ă confere
personalitate obiectivului ce se va reaiiza.
V.4. Amplasarea în teren ca şi accesele vor fi proiectate astfel încât s ă se asigure circula ţia în
zona.
V.5. Prin soluţiile adoptate se va asigura protecţia cl ădirilor învecinate precum şi protecţia mediului.
V.6. Regimul de în ă ltjme ş i tratarea arhitectural ă va fi în concordan ţă cu proiectul realizat în acest
sens
Cap. Vi. ]VIODALITATEA DE ACORDARE A VÂNZ ĂRI]

Procedura de vânzare este prin licita ţie public ă .

Anexa nr.2 la HCL nr_Z2O17

CAIET DE SARCINI Ş I INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANTI
Privind: aprobarea vânz ării irin licita ţ ie iublică a unui bun imobil (teren). apar ţ inând domeniului
irivat al municiiiului Tecuci situat în municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou rir. 13 1

CAP. I. OBIECTUL VÂNZĂRII
Lotul de teren care urmeaz ă a fi vândut se afla situat în Municipiul Tecuci, strada Tecuciul Nou
1.1.
nr. 13 1 prin Iicitaţie publică prin depunere de oferte ferme, far ă strigare.
1.2. Terenul care face obiectul vânz ării aparţ ine domeniului privat al municipiului Tecuci şi are suprafaţa
de 6124 mp 51 este încadrat în zona parcuri sportive, f1ind destinat unei amenaj ări destinat sportului si
recreere.

Cap. 11. MOTIVATIA VÂNZ ĂRII
Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vânzarea unor bunuri - terenuri, sunt
următoarele:
- prevederile art. 36 aliniat 5, lit. b si art.123, aliniat 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia
publică locală, potrivit cărora ,,Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce apar ţin
domeniului public sau privat, de interes local sau jude ţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor
autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hot ărăsc cu privire la
cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau
judeţean, în condiţiile legii.
,,Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licita ţie publică, organizată în condiţiile Iegii.

Cap. 111. ELEMENTE DE PRET
3.1. Preţul de pomire la licitaţ ie este de 24 euro/mD + TVA, conform raportului de evaluare nr.77/2017.
3.2. Garanţia de participare la licitaţie în sumă de 1 0% din valoarea total ă a terenului, calculat ă la preţul de
pornire, depus ă de ofertantul câ ştigător se reţine de vânzător până în momentul încheierii contractului de
vânzare - cump ărare, urmând ca dup ă această dată, garanţia să constituie avans din pre ţul de vânzare datorat
de cumpărător.
In cazul neîncheierii contractului, aceasta se va face venit la bugetul local.
3.3. Valoarea adjudecat ă va f1 achitată integral la data sernn ării contractului
Cap. IV. CONDIŢII DE MEDIU
4.1 Curnpărătorul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în dorneniul
protecţiei mediului.

CAP. V. OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. Vânzătorul are urrn ătoarele obligaţii:
b) - Vănzătorul are obligaţia de a nu tu)bura pe cump ărător în exerciţ iul drepturilor rezultate din contractul de
vânzare - curnp ărare.
c) - De asernenea, vânz ătorul garanteaz ă pe curnp ărător că bunul vândut nu este sechestrat, scos diri circuitul
civil, ipotecat sau gajat.
d) - Vânzătorul nu r ăspundc de viciile aparente.
6.2. Curnl ărătoru l are urrn ătoarele ob1igaţ i:

a) - cumpărătorul are întreaga responsabilitate în ceea ce prive şte respectarea legisla ţiei în vigoare cu privire
la P.S.1., protecţia mediului ş i persoanelor.
b) - achitarea integral ă a debitelor pe care le au faţă de bugetul locai.
c) - curnpărătorul se obligă să achite preţul terenului (în lei la cursul euro stabilit de B.N.R. la data efectu ării
pl ăţii), la valoarea adjudecat ă, la data semn ării contractului de vânzare - curnp ărare în faţa notarului public
d) - să plăteasc ă cheltuielile vânzării: cheltuielile propriu-zise ale actului, taxele de timbru ş i de autentificare
- onorariul notarial, de publicitate irnobiliar ă, de dezmembrare, documenta ţii cadastrale de publicitate
imobiliară, etc.
e) - să achite integral debitele pe care le are fa ţă de bugetul local pân ă la încheierea contractului de vânzare cumpărare şi cele care decurg dup ă încheierea contractului de vânzare - cump ărare.
f) - în cazul existen ţei pe amplasament a unor re ţele de utilităţi, cumpărătorul va permite accesu] Ia acestea
sau le va devia pe cheltuiala sa.
Cap. VII. DISPOZITII FINALE

7.1 Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de vânzare - cump ărare.
7.2. Soluţiile prezentate o data cu depunerea op ţiunilor, în cazul adjudecării licitaţiei, nu reprezintă aprobarea
acestora şi nu exonerează pe câştigător de obţinerea avizelor şi acordurilor legale din partea organismelor
stabilite în eliberarea acestora (exernplu avizul Comisiei de urbanism, autoriza ţia de construcţie sau demolare
ş .a.m.d.).
7.3 Obţinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea şi funcţionarea investi ţiilor privesc pe
cumpărător.
7.4 Toate lucrările privind racordarea la re ţelele tehnico-edilitare existente şi obţinerea acordului de la
deţinătorii acestora privesc pe cump ărător.
7.5 Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare - cump ărare
7.6. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei se pun la dispozi ţia solicitantului contra
cost, în valoare de 100 lei.
7.7.Ofertanţii, Ia Iicitaţie vor achita taxa de participare la licitaţie, în suma de 500 lei.
7.8. Ofertanţii la licitaţie vor prezenta, la dosarul depus pentru licita ţie, garanţia de participare la licitaţie.
Participarea la licita ţie a ofertanţilor este condiţionată de achîtarea integral ă a debitelor pe care le au fa ţă de
bugetul local, achitarea documenta ţiei de licitaţie şi a garanţiei de participare
Nu vor participa la licitaţie persoanelejuridice sau persoanele fizice care:
• au debite faţă de UAT Municipiul Tecuci, bugetul statului DGFP;
• sunt în litigii cu Primăria Municipiului Tecuci;
• au fost adjudec ători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Prim ăria
Municipiului Tecuci.
• nu fac dovada achit ării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de
participare. ( In cazul în care plata nu se face la casierie , daca valoarea acestora nu se
regăseşte în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).
7.9. Dacă din diferite motive licitaţia se amână, se revocă sau se anuleaz ă, decizia de amânare, revocare sau
anulare nu poate fi atacat ă de ofertanţi.
In acest caz ofertan ţilor li se va înapoia ,în termen de cinci zile, garan ţia de participare la licitaţie şi
contravaloarea documenta ţiei de licitaţie, pe baza unei cereri scrise şi înregistrată la Primăria municipiului
Tecuci.
Prin înscrierea la licita ţie, toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consider ă însuşite de ofertant.
7.10. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea licitaţiei publice se vor depune la registratura
Primăriei rnunicipiului Tecuci, în termen de 48 de ore de la data desf ăşurării Iicitaţiei, iar comisia de
soluţionare a contestaţiilor va analiza şi instrumenta contestaţiile înregistrate în termen de 5 zile de la data
înregistrării acestora.
Instructiuni ofertanti:
I. Licitaţia publică organizată pentru vânzarea imobilului apar ţinând domeniului privat al

municipiului Tecuci situat în municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou nr.13 1 nr. cadastral 103660, în
suprafaţa 6124 rnp, se va desfa şura în data de ,ora _______, la sediul Prim ăriei
rnunicipiului Tecuci, strada 1 Decembrie 1 91 8, ru -. 66.
Depunerea docunenta ţii1or pentru licitaţîe se va face pân ă la data de
1a registratura Pri.m ăriei municipiuiui Tecuci, din strada 1 Decembrie 1918, nr. 66
În vederea particip ării la licitaţie, ofertantul trebuie s ă plăteasc ă:

, o]-a

- garanţia de participare la licitaţie, în sumă de 1 0% din valoarea total ă a terenului, calculat ă
la preţul de pornire, depus ă casieria primăriei.
- caietul de sarcini aferent licita ţ iei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în sumă de
100 lei, la casieria prim ăriei.
taxa de participare la licita ţie 500 lei, la casieria prim ăriei.
- Preţul de pornire la licitaţ ie este de: 24 euro/ mp + T.V.A.
Ofertanţii vor depune la sediul Prim ăriei municipiului Tecuci dou ă plicuri închise şi sigilate,
unul exterior şi unul interior care vor conţine:
• plicul exterior va cuprinde plicul interior(care con ţine oferta de pre ţ) şi următoarele
documente:
copie xerox dup ă:
Pentru persoane juridice

- act constitutiv al societ ăţii(statut/contract), certifîcat de înregistrare fiscal ă, certificat de
înregistrare la Registrul Comer ţului.
- dovada c ă nu sunt în litigiu cu Consiliul local al municipiului Tecuci;
- certificat fiscal prin care s ă se ateste faptul c ă nu are datorii bugetare fa ţă de DGFP,
Consiliul Local al municipiului Tecuci.
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de re şedinţă a
ofertantului şi vor fi depuse în forma original ă;
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii
ofertanţilor şi nu de aceştia personal.
- copie xerox după chitanţele care atestă plata caietului de sarcinî, a documenta ţiei pentru
licitaţie şi a garanţiei depuse.
Pentru persoane fizice.

- actul de identitate
- copie xerox după chitanţele care atest ă plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru
licitaţie şi a garanţiei depuse.
- dovada că nu sunt în litigiu cu Priin ăria Tecuci.
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii
ofertanţilor şi nu de aceştia personal.
- certifîcat fîscal prin care s ă se ateste faptul c ă nu are datorii bugetare fa ţă de DGFP, Primăria
Tecuci.
Certifîcatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de re şedinţă a
ofertantului şi vor fî depuse în forma original ă.
•• Ofertele depuse de persoane care nu particip ă la licitaţie în data stabilit ă, nu vor fî luate în
calcul, urmând a fî returnate.

11. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI.
Se începe licitaţia parcurgând următoarele etape:
1. se verifîcă existenţa actelor doveditoare de plat ă a garanţiei, a caietului de sarcini şi a
documentaţiei pentru licitaţie.
2. se verifîc ă identitatea ofertanţ ilor pe baza buletinului de identitate/c ărţii de
identitate/adeverin ţei.
3. se verific ă ofertele financiare depuse (vor fi verificate doar ofertele fînanciare a participan ţilor
ce au depus toate documentele necesare particip ării la licitaţie).
4. imobilul se adjudecă acelui ofertant care a f ăcut cea rnai mare ofert ă.
5. în cazul în care dotiă oferte fnanciare sunt ega]e, ofertan ţii afiaţi la egalitate vor depune în
terrnen de 15 minute, c nou ă ofertă fnanciar ă ş i declarat câ ştigător, va fi cel cu oferta financiar ă
niai mare.
6. cornisia cle organizare si desf şurare a ]icita ţ iei va încheia un proces - verbal de adiiidecare, în
două exernplaie.

7. P ărţ ile se vor prezenta în termen de 30 zile dup ă adjudecare, în vederea încheierii contractului
de vânzare, pe baza procesului - verbal de adjudecare, in caz contrar câtig ătoru1 va pierde
garanţ ia care se va face venit la buget local.
De asemenea, în cazul în care la data şi ora anunţată pentru desfăşurarea licitaţiei, este
înscris un singur ofertant, licita ţia se amână. La următorul termen daca va fi înscris ace1ai unic
ofertant acesta va fi declarat câtig ător în condiţiile în care documenta ţia va fi completa si va
corespunde caietului de sarcini.
In ambele cazuri se va organiza o nou ă licitaţ ie, cu respectarea prezentei metodologii, în
condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.
Contractul de vânzare se va încheia în termen de maxim 30 zile, de la data adjudec ării.
Nesemnarea de c ătre adjudec ător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea
garanţiei de participare ce se va face venit la bugetul local şi disponibilizarea lotului de teren pentru
o nouă licitaţie.
Pentru ofertantul care a adjudecat şi a încheiat contractul de vânzare, garan ţia depusă pentru
înscrierea la licitaţie se va reţine şi va constitui avans din pre ţul de vânzare datorat de cump ărător.
Nu se pot înscrie la licitaţ ie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudec ători ai unei
licitaţii anterioare ş i nu au încheiat contract cu Consiliul local al municipiului Tecuci.
Din taxa de participare la licita ţie se suportă cheltuielile privind organizarea licita ţiei(anunţuri
publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).

Anexa nr. 3 /a HCL nr
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru
INFORMARE
A.Partea 1. (Foaie de avere)

.

.

CARTE FUNCIARA N .R. 103660
Comuna/Oras/Nunicipiu: Tecuci

.

TEREN intravilan
Ad,•esa: Tcc uci, Strada Tecuciul

•J

A1

103660

nr. STADIONUL MUNICIPAL

10787

•,

B. Partea 11. (Foaie de propriette)
CARTE FUNCIARA NR. 103660

j24.O42012
t notarlal nr. 1854 4 dia 2004.2012, emls de BNP IB Manollu,, Act de dezllplre sl
atrad de vanza ţ
A1

klnteaza castea funclas -a 103660 a lmobils1ul ai numawl cadastraţ 103660/
aid, iezutlat dln dezsnembrarea imobilulul cu nuniaail cadastral 9552
entlUcator electt»nlc 100590) inscsis lncàrtea fundara 11582 (ldeatUcator
ctnlc 100590);
P.

Min nt_25.0,_dlti_17.06.2009, emis de Prefect(l jUd.Galati
bjlare, dt-ept de PROPRIETA, tltlu jurldic atrlbulre, dobandlt prin Lege, cota
.
•

uala 1 / 1

DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TECUCI

.

A1
•
pozltle transcrlsa dln CF 100590/
.
nr.
prin
/

C. Partea 111. (Foaie de sal-cini)

•

.

•.

:

i,1..rt Tra corţ ra dc cj ca c

r paioncI,

jr3Ef

ta cte pz-cveaicri Logii lr ;7I20Oi

CARTE FIJNCIARA NR. 103660
. Cornuna/OstMunicioiu: Tecucl

1

-

o.

(0

(o

o.
o

- Proprietati particulare

o
.

.

J.
A. Date referitoare Ia teren

Nr.
paroela
Stadionul Municipol
Stodionul Municipot

mq

Categoia de
foloalnta
l

Cc
Total:

î
2

688637.29
68863709
68876173
688754.99
688759.82
688769.65

5
23
9

Tî
12

15

TT

22

Valoataa de
drculatie (leI)

MenIIUnI

-

lmobil itnpneJ,t cu gard

ExecO

•

.688619.70
688610.57
688594.54
688575.34
688565.16
688558.04
688541.95
688529.93
688519.07
88514.46
688487.65

)O

PFrOCttL.

s°

Data: 12.032012

486910.40
486912.36
486882.20
487027.81

•

-.

-

INVENTAR COORDONATE
Sistetn de prolectle Stereo 70
E(m)-.Y
N(m)-X
48704638
688453.25
688502.28
487053.59
688544.96
48689675

Pct.

18
19

Suptafata
(mp)
7197
3590
10787

1

Se contirmo uprafat
t
introducerec imobului in bazo de dote

487028.22

•

46687010
486903.87
486896.58
486887.30
486884.56
486884.90
486884.88
486890.35
48689780
486908.17
486910.35
48691732

Suprfta dn scte = 10787 rip

/
.
(

,

Oucwl de Cadastru ş i Pu 1licittn1QjI ă Gi
, ,
j
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.

i6;
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