
ROMÂNJA 
JUDEŢUL GALAŢJ 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREANr.j7 

Din .O/. 	2017 

Privind : aprobarea vânz ării prin licitaţie publică  a unui bun imobil (teren), aparţinând domeniului 
privat al municipiului Tecuci situat în municipiul Tecuci, str. Focsa, nr.77 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiul& Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:- 	/A7. O,/ 2017; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  

îndatade6. iV/. 	2017; 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, îrlregistrată  sub 

nr. e23 	d/20 1 7; 
Având în vedere raportul de specialita ţe ]ntocrit de serviciului Administrarea 

Domeniului Public şi Privat, înregistrat sub 	 t 2017; 
Având în vedere rapoartele de avizare întomite de comisiile de specialitate 
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(5), lit. ,,b şi 123, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 

2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  locală, republicata in 2007; 
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 10/27.01.2011 privind aprobarea pre ţurilor de 

vânzare şi concesionare a bunurilor apar ţinând domeniului public şi privat al municipiului; 
In baza art. 45, alin.(3) coroborat cu art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicat ă  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 suprafa ţa de 700 mp, situat în municipiul Tecuci, str. Foca, nr.77 - conform anexei 1 
la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă  caietul de sarcini şi instrucţiunile de vânzare cu privire la vânzarea prin 
licitaţie publică  a unui cu suprafaţa de 700 mp, situat în municipiul Tecuci, str. Foca, nr.77-
anexele 2 şi 3 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă  vânzarea prin licitaţie publică  a unui bun imobil (teren) cu suprafaţa de 
700 mp situat în municipiul Tecuci, str. Foca, nr.77, identificat conform extrasului de carte 
funciară  nr. 104096 - anexa 4 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 20 Euro + T.V.A. conform HCL nr. 1 0 din 
27.01 .201 1. 

Art.6. Anexele 1 ,2, 3 şi 4 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 adusă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.9. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesa ţi prin grija secretarului 
rnunicipiului Tecuci. 

l?REŞE D1 NTE 13 Ş  EDINŢĂ . 

SECRE:TAR 
/ 	 J 	1lache 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ J 

MUNICIPIUL TECUCI 
MAR 

Ni3jJ/in gtO.  0,/ 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea vânz ării prin licitaţie publică  a unui bun imobil (teren), apar ţinând domeniului 
privat al municipiului Tecuci situat în municipiul Tecuci, str. Focsa, nr.77 

În prezent municipiul 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 terenuri!e 

Municipiului dar numai in conditiile cumpararii si nu a concesiunii.. 

Terenul este amplasat în zon ă  de locuinţe si nu se pretează  la o a!tă  destinaţ ie,drept 

pentru care valorificarea sa prin vânzare este o optiune buna pentru autoritatea locala. 

În vederea realiză rii acestui lucru este necesară  organizarea unei licitatii publice 

pentru obtinerea unui valori de adjudecare cat mai mari. 

lmobilul (terenul) nu a făcut obiectul restituirii în baza legilor propriet ăţ ii. 

În aceste condi ţ ii propun vânzarea prin licita ţ ie publică  a imobi!ului, fondurile ob ţinute 

urmând a fi folosite pentru investi ţ ii. 

PRIMAR, 

Cătălin Constantin Hurdubae 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ  

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMNISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Ş I PRIVAT 

Nr.77dir)210 , 2/ 	2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : aprobarea vânz ării prin licitaţie publică  a unui bun imobil (teren ), apartinând domeniului 
privat al municipiului Tecuci situat în municipiul Tecuci, str. Foca, nr.77 

Bunul imobil (teren) propus spre vânzare apar ţine domeniului privat al municipiului înscris 
în cartea funciar ă  nr. 104096. 

Potrivit prevederilor art.3 6,alin. 5, lit. b) şi art.123, alin.1 şi 2 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale 
hotărăsc cu privire la vânzarea bunurilor apar ţinând domeniului privat al localit ăţii. Vânzarea se 
face prin licitaţie publică . 

Preţul de pornire la licitaţie este de 20 Euro + T.V.A. conform HCL nr.10 din 
27.01.2011. 

Faţă  de aceste preciz ări, considerăm că  proiectul de hotărâre îndeplineşte condi ţiile de 
legalitate şi oportunitate. 

Şef Serviciu ADPP, 

Ingan Gradea 



Anexa nr. 1 Ia HCL nr./// 	2017 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

aprobarea vânz ării prin licitaţie publică  a unui bun imobil (teren), aparţinând domeniului 
privat al municipiului Tecuci situat în municipiul Tecuci, str. Focsa, nr.77. 

CAP. I. OBIECTUL VĂNZĂRII 

1.1. Terenul care urmeaz ă  a fi vândut se afla situat în Municipiui Tecuci, strada str. Focsa, 
nr.77. 

Terenul precizat în extrasul de carte funciar ă  este destinat realiză rii unei locuin ţe. 

1.2. Terenul care face obiectui vânză rii aparţ ine domeniului privat al municipiului Tecuci având 
suprafaţa de 700 mp. 

1.3. Construcţia ce se va realiza, va corespunde din punct de vedere al destina ţiei cu planul 
urbanistic general. 

Cap. 11. MOTIVAŢIA VÂNZĂRIJ 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar ş i social care impun vânzarea unor bunuri - 
terenuri, sunt urm ătoarele: 

- prevederile art. 36, alin. (5), lit. ,,b din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică  
locală  republicată , 

- prevederile art. 123 alin. (1) ş i alin(2), din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică  
locală  republicată , 
- administrarea eficient ă  a domeniului public ş i privat al Municipiului Tecuci pentru atragerea de 
venituri supiimentare la bugetul local. 

Cap. 111. ELEMENTE DE PRET 

111.1. Preţul de pornire al licita ţ ie Ia vânzare este de 20,0 Euro /mp+TVA. 

I11.2. Plata preţului se va face în totalitate la perfectarea contractului de vânzare-cump ă rare. 

Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTITJEI 

v.1. lnvestiţ ia se va realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism ş i va fi 
asigurată  pentru gradul 8 de seismicitate. 

V.2. Arhitectura va fi în concordan ţă  cu ambientul arhitectural zonal. 

V.3. Se vor folosi la finisajul exterior materiale din produc ţia internă  sau din import, care s ă  confere 
personalitate obiectivului ce se va realiza. 

V4. Amplasarea în teren ca ş i accesele vor fi proiectate astfel încât s ă  se asigure circula ţ ia în 
zona. 

V.5. Prin soluţiile adoptate se va asigura protec ţia clădirilor învecinate precum ş i protecţ ia mediului. 

V.6. Regimul de în ă lţime ş i tratarea arhitectural ă  va fi în concordan ţă  cu proiectul realizat în acest 
sens. 

Cap. VJ. MODALITATEA DE ACORDARE A VÂNZĂRIJ 

Procedura de vânzare este prin licitalie publc ă . 



Anexa nr.2 la HCL nr////. 2017 

CAIET DE SARCINI 
Privind : aprobarea vânz ării irin licitaţie iublică  a unui bun imobil (teren), apar ţinând domeniului 

privat al municipiului Tecuci situat în municipiul Tecuci, str. Focsa, nr.77 

CAP. I. OBIECTIIL VÂNZĂRII 

1.1. 	Lotul de teren care urmeaz ă  a fi vândut se afia situat în Municipiul Tecuci, strada Focsa, nr.77 

1.2. Terenul care face obiectul vânz ării aparţine domeniului privat al municipiului Tecuci ş i are suprafaţa 
de 700 mp. 

Cap. 11. MOTIVATIA VÂNZĂRII 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vânzarea unor bunuri - terenuri, sunt 
următoarele: 
- prevederile art. 36 aliniat S, lit. b si art.123, aliniat 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică  locală, potrivit cărora ,,Consiliile locale ş i 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 s ă  fie închiriate. Acestea hotărăsc 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. 
- prevederile art. S, alin.2 Din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public ă  ş i regimul juridic aplicabil 
acesteia ,,Dreptul de proprietate privat ă  al statului sau al unit ăţilor administrativ - teritoriale asupra bunurilor 
din domeniul privat este supus regimului de drept comun, dac ă  Iegea nu dispune altfel. 
Terenurile precizate în plan şa anexă, sunt destinate realiz ării unor Iocuinţe. 

Cap. 111. ELEMENTE DE PRET 

3.1. Preţul de pornire Ia licitaţie este de 20 euro/mp + TVA, 	preţ  stabilit conform H.C.L. nr.10/ 
27.01 .2011, echivalent în lei, la curs B.N.R., la data transmiterii spre publicare a anun ţului de licitaţie. 
3.2. Garanţia de participare la licita ţie în sumă  de 10% din valoarea total ă  a terenului, calculat ă  Ia preţul de 
pornire, depus ă  de ofertantul câştigător se reţine de vânzător până  în momentul încheierii contractului de 
vânzare - cump ărare, urmând ca după  această  dată, garan ţia 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 f achitată  integral la data semn ării contractului 

Cap. IV. CONDIŢII DE MEDIU 

4.1 Curnpărătorul poartă  întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor Iegale în dorneniul 
protecţiei rnediului. 

CAP. V. OBLIGATIILE PARTILOR 

6.1. Vânzătorul are urrn ătoarele obligaţ i i: 
b) - Vânzătorul are obligaţia de a nu tulbura pe curnp ărător în exerci ţiul drepturilor rezultate din contractul de 
vânzare - cump ărare. 
c) - De asemenea, vânz ătorul garanteaz ă  pe cumpărător că  bunul vândut nu este secbestrat, scos din circuitul 
civil, ipolecat sau gajat. 
d) Vânză:orul nu r ăspunde de viciiie aparen:e. 
6.2. (1:m ărto:T1 a:e :i:m ă carede ohliga ţ :i: 



a) - cuinpărătorul are întreaga respoiisabilitate îri ceea ce prive şte respectarea iegisla ţ iei în vigoare cu privire 
la P.SI., protec ţia mediului ş i persoanelor. 
b) - achitarea integral ă  a debitelor pe care le au fa ţă  debugetul local. 
c) - curnpărătorul se obligă  să  acliite preţul terenului (în lei la cursul euro stabilit de B.N.R. la data efectu ării 
pl ăţ ii), la valoarea adjudecat ă, la data semii ării coiitractu!ui de vânzare - cump ărare în faţa iiotarului public 
d) - să  piătească  clieltuielile vânzării: cheltuielile propriu-zise ale actului, taxele de timbru şi de autentificare 
- onorariul notarial, de publicitate irnobiliar ă, etc. 
e) - să  achite integral debitele pe care le are fa ţă  de bugetul Iocal până  la încheierea coiitractului de vânzare - 
cumpărare ş i cele care decurg dup ă  încheierea contractului de vânzare - cump ărare. 
t) - în cazul existen ţei pe amplasarnent a unor re ţele de utilităţ i, cumpărătorul va permite accesul 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 exonereaz ă  pe câştigător de obţinerea avizelor şi acordurilor legale din partea organismelor 
stabilite în eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de urbanism, autoriza ţia de construcţie sau demolare 
ş .a.m.d.). 
7.3 Obţinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea ş i funcţionarea investi ţiilor privesc pe 
cumpărător. 
7.4 Toate lucrările privind racordarea Ia re ţelele tehnico-edilitare existente ş i 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 Iei. 
7.7.0fertan ţii, la licitaţie vor achita taxa de participare la licita ţie, în suma de 500 lei. 
7.8. Ofertanţii la licitaţie vor prezenta, la dosarul depus pentru licita ţie, garan ţia de participare îa licita ţie. 
Participarea la licita ţie a ofertan ţilor este condiţionată  de achitarea integral ă  a debitelor pe care le au faţă  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 Primăria Municipiului Tecuci; 
• sunt în Iitigii cu Prim ăria Municipiului Tecuci; 
• au fost adjudec ători ai unei licita ţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Prim ăria 

Municipiului Tecuci. 
• nu fac dovada achit ării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare ş i a garanţiei de 

participare. ( In cazul în care plata nu se face Ia casierie , daca valoarea acestora nu se 
regăseşte în conturile prim ăriei acestea nu se considera achitate). 

• Ofertanţii care au deţinut sau deţin o locuinţă  sau o suprafaţă  de teren intravilan mai mare de 
50 mp în proprietate nu pot participa Ia licita ţ ie 

7.9. Dacă  din diferite motive licitaţia se amână, se revoc ă  sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau 
anulare nu poate fi atacată  de ofertanţi. 
In acest caz ofertan ţilor li se va înapoia ,în termen de cinci zile, garan ţia de participare la licitaţie ş i 
contravaloarea documenta ţiei de Iicitaţie, pe baza unei cereri scrise ş i înregistrată  la Primăria rnunicipiului 
Tecuci. 
Prin înscrierea la Iicita ţie, toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consider ă  însuşite de ofertant. 
7.10. Eventualele contesta ţii cu privire la desfa şurarea licitaţiei publice se vor depune la registratura 
Prirnăriei municipiului Tecuci, îri terrnen de 48 de ore de la data desla şurării licitaţiei, iar cornisia de 
soluţionare a contestaţiilor va analiza ş i instrurnenta contestaţiile înregistrate în terrnen de 5 zile de la data 
înregi strării acestora. 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ  



Anexa nr. 3 la HCL 	 2017 

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 

I. Licitaţia publică  organizată  pentru vânzarea imobilului apar ţinând domeniului privat al 
municipiului Tecuci situat în municipiul Tecuci, str. Foca, nr.77 nr. cadastral 104096, în suprafa ţa 
700 mp, se va desfa şura în data de ora  la sediul Primăriei municipiului 
Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 

Depunerea documenta ţiilor pentru licitaţie se va face pân ă  la data de 	ora 
la registratura Primăriei municipiului Tecuci, din strada 1 Decembrie 1918,  rir. 66. 

În vederea particip ării la licitaţie, ofertantul trebuie s ă  plătească : 
- garanţia de participare la licitaţie, în sumă  de 1 0% din valoarea total ă  a terenului, calculat ă  

la preţul de pornire, depusă  casieria primăriei. 
- caietul de sarcini aferent licita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în sumă  de 

100 lei, la casieria primăriei. 
- taxa de participare la licita ţie 500 lei, la casieria prim ăriei. 
- Preţul de pornire la licitaţie este de: 20 euro/ mp + T.V.A. 

Ofertanţii vor depune la sediul Prim ăriei municipiului Tecuci două  plicuri închise şi sigilate, 
unul exterior şi unul interior care vor con ţine: 

• plicul exterior va cuprinde plicul interior(care con ţine oferta de pre ţ) şi următoarele 
documente: 
copie xerox dup ă : 

Pentru persoane furidice 

- act constitutiv al societ ăţii(statut/contract), certificat 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 ace ştia personal. 
- copie xerox dup ă  chitanţele care atest ă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru 

licitaţie şi a garanţiei depuse. 

Pentru persoane tizice. 

- actul de identitate 
- copie xerox dup ă  chitanţele care atest ă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru 

licitaţie şi a garanţiei depuse. 
dovada c ă  nu sunt în Iitigiu cu Prim ăria Tecuci. 

- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de îrriputernici ţii 
ofertanţilor şi nu de aceştia personal. 

- certificat fiscal prin care s ă  se ateste faptul c ă  nu are datorii bugetare fa ţă  de DGFP, Prirn ăria 
Tecuci. 

Certificatele fiscale vor fi eiiberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de re şedinţă  a 
ofertantului si vor fî depuse în forma original ă . 

• OferteJe depuse de persoane care nu particip ă  la licita ţie în data stabilită, nu vor fi Juate în 
caJcul, urmând a fi returnate. 



11. 	DESFĂŞURAREA LICITAŢ EI. 

Se începe licitaţia parcurgând urrn ătoarele etape: 

1. se verific ă  existenţa actelor doveditoare de plat ă  a garanţiei, a caietului de sarcini şi a 
documentaţiei pentru Iicitaţie. 
2. se verifică  identitatea ofertan ţilor pe baza buletinului de identitate!c ărţii de 
identitate!adeverin ţei. 
3. se verifîcă  ofertele financiare depuse (vor fi verificate doar ofertele financiare a participan ţilor 
ce au depus toate documentele necesare particip ării la licitaţie). 
4. imobilul se adjudecă  acelui ofertant care a făcut cea mai mare ofert ă . 
5. în cazul în care două  oferte financiare sunt egale, ofertan ţii aflaţi Ia egalitate vor depune în 
termen de 1 5 minute, o nouă  ofertă  financiară  şi declarat câ ştigător, va fi cel cu oferta financiar ă  
mai mare. 
6. comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei va încheia un proces - verbal de adjudecare, în 
două  exemplare. 
7. Părţile 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 
garanţia 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 condi ţiile în care documenta ţia va fi completa si va 
corespunde caietului de sarcini. 

In ambele cazuri se va organiza o nou ă  licitaţie, 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 către adjudecător 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 licitaţie persoanele fîzice sau juridice care au fost adjudec ători ai unei 
licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Consiliul local al municipiului Tecuci. 
Din taxa de participare la licita ţie se suport ă  cheltuielile privind organizarea licitaţiei(anunţuri 
publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou). 
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Oficjul de Cadastru ş i Pubiicitate Imobiliară  GALATI 
Birouj de Cadastru ş i Publicitate Imobiliară  Tecuci 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 
pentru 

INFORMARE 

A. Partea L (Foaie de avere) 
CARTE FUNCIARA NR. 104096 

Comuna/Oras/Municipiu: Tecud 

TEREN intravilan 
Adresa: Tecuci, Strada Focsa. nr. 77 

. 	 l Al 	104096 	Din acte: 
l 	 700; 

J Masurata: 
700 

B. Partea IL (Foaie de proprietate) 
CARTE FUNCIARA NR. 104096 
mlfn/flr/Mllnhln(,: Triui 

9434 / 20.08.2012  

Act administrativ nr. f.n., din 17.12.2011, emls de Primaiia Mun. Tecuci, Lista de 
Inventar  

1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1 / 1 Al 

Il MUNICIPIUL TECUCI - DOMENIUL PRZVAT - 

C. Partea IIL (Foaie de sarcini) 
CARTE FUNCIARA NR. 104096 
omuna/Oras/Munlclplu: Tecucl 



ic că  prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara original ă , 
tă  de acest birou. 

ntul extras de carte funciar ă  NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, 
,,ormatiile prezentate sunt susceptibile de orice modi1c 	în conditiile legii. 

S-a achitat tariful cle O RON, pentru serviciul de publicitate imobiliar ă  cu codul nr 211, 

Referent, 
. •.. 

snr 

ee prin proiectie în planul de referinta stereo 70, în conformitate cu 
nr. 7/1996, republicată , cu modifică rile si completă rile ulterioare. 

de prevederile Legii nr. 677/2001. 

Data soluţionă rii, 	 Asistent-reg 
10/09/2012 	 OANA ALINA 
P'pta e iberă j- i, 

(semnâtui  

*Suprafata este determinată  pe baza măsurătorilor 
art. 32 lit. a) din Legea cadastrului si a publicit ătii ii 
Document care contine date cu caracter personal pi 

L)ccument care ccntine dctn cu ccracterpers(;re, prcteiae de prevederile Leni iVr 577,2O). 	 Pagra 3 dr. 3 



- 	- --- ------ -:_ -- 	 -- - 	- - 
/ 

Anexa Nr. 1 ta Partea I 

CAR1L 
Comuna/Ovji 

TEREN intravitan 

Adresa: Tecuci, Strada Focsa. nr. 77 

Date referitoare Ia teren 

Lungime Segmente 

1) Vatorite tungimilor segmentetor 
sunt obtinute din proiectie in plan. 

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planut de proiectie Stereo 70 si surit rotunjite Ia metru. 
Distanta dintre puncte este formata din segmente cumutate ce sunt mai mici decatvaloarea 1 metru. 

. 

Dc.i 7E-? cre cor:n- 	: ci,c .rsotc, cr.cîi  


