RO M ÂJA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL -

HOT Ă RÂREA
Din

Nr./4
2017

Privind: aprobarea vânz ării directe a unei suprafete de teren apar ţinând domeniului
privat al municipiului Tecuci c ătre Siminiuc Dumitru i Siminiuc Maricica
Iniţiator : C ătălin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul
.
.
24
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: nr.,ê3 ?-ql
lel
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunit în şedinţă ordinară în
datade 221
2017;•
•
Având în vedere:
••
- •. expunerea
iniţiatorului
de
motive
a
înregistrată
sub
nralô
2017;
•
- raportul de specialitate înto,it de Serviciului administrarea domeniului public şi
privat,înregistrat sub nr
,/Ă9 / 2O /. 2017;
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.
In conformitate cu prevederile:
.
- H.C.L. nr. 10/27.01 .201 1 privind aprobarea pre ţurilor de vânzare şi concesionare a
bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului;
- artl23alin(3)dinLegea2l5/2001;
- art. 36, alin. (5) lit.b din Legea 215/2001, privind administra ţia publică locală,
republicată în 2007;
- art. 45, alin. (3) şi art. 1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea 215/2001 a administra ţiei publice
locale, republicat ă în 2007.
Galaţi;

,.._

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art. 1. Se aprobă vânzarea direct ă către Siminiuc Dumitru

si S iminiuc Maricica,

a terenului situat în Tecuci, Aleea Vasile Alecsandri - zona c ămin Vitimas, în suprafaţă de
17,90 mp, identificat coriform extras de carte funciare pentru informare nr. 40679 din
10. 1 1 .20 1 6, anexă la prezenta hot ărâre.
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 225 lei/mp +TVA, conform
H.C.L.10/27.01.201 1.
Art.3. Plata suprafe ţei menţionate la art. 1 din prezenta hot ărâre se va face integra1
la semnarea contractului de vânzare - cump ărare.
Art.4. Toate taxele necesare perfect ării vânzării vor fi suportate de cump ărător.
Art.5. Perfectarea vânz ării se va face în termen de 90 de zile de la validarea
prezentei hotărâri.
In caz contrar vânzarea se anuleaz ă.
Art.6 Prezenta hotărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci si numai în condiţiile achitării integrale a preţului concesiunii aferent terenului
susmenţionat.
:ht ărâre va fi comunicat ă celor interesa ţi prin grija secretarului
Art.7 Prez
municipiului
Qi,
f.!

PRJŞ

. •-

D1NCEDR PI ŢĂ

,
UjIJ

/

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Jr. Valerica Fcta.o

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr.

O7 idin

20 , &/ 2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: aprobarea vânz ării directe a unei suprafe ţ e de teren aparţ inând domeniului
privat al municipiului Tecuci c ătre Siminiuc Dumitru si Siminiuc Maricica

Prin cererea înregistrat ă sub nr. 18483/PF/12.12.2016, Siminiuc
Maricica solicită cumpărarea terenului situat în Tecuci, AleeaVasile Alecsandri zona cămin Vitimas, teren pe care este amplasat un garaj proprietatea sa,
construit pe terenul concesionat de Ia Municipiul Tecuci prin contractul de
concesionare nr. 14262 din 30.09.1994.
Proprietarul garajului are achitate la zi impozitele şi taxele locale şi
nu are datorii la bugetul local.
Amplasamentul respectiv nu poate primi o alt ă destinaţie, întrucât este
ocupat de construcţie (garaj) şi nu a 1ăcut obiectul restituirii în baza legilor
proprietăţii.
Preţul de vânzare este cel stabilit prin H.C.L.1O/27.O1.201 1.
Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare
proiectul de hotărâre în forma propus ă.

PRIMAR,
Cătălin Constantin Hurdubae

41/

ROMÂXIA
JUDEŢUL GALA ŢI
PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Nr. 2.9/7
oÊ din 20,al. 2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: aprobarea vânz ării directe a unei suprafe ţe de teren apar ţ inând domeniului
privat al municipiului Tecuci către Siminiuc Dumitrui Siminiuc Maricica
Terenul în suprafaţă de 17,90 mp situat în Tecuci, Aleea Vasile Alecsandri zona cămin Vitimas, ocupat de un garaj proprietatea Siminiuc Dumitru

si

Siminiuc

Maricica, construit pe terenul concesionat de Ia Municipiul Tecuci prin contractul de
concesionare nr. 14262 din 30.09.1994, apar ţ ine domeniului privat al municipiului,
fiind înscris la O.C.P.I. cu nr. cadastral 104787.
Amplasamentul respectiv nu poate primi o alt ă destinaţie întrucât este ocupat de
construcţie (garaj) proprietate particular ă şi nu a făcut obiectul restituirii în baza legilor
proprietăţii.
În conformitate cu prevederile art.36 alin 5 din Legea 215/2001 Iit.b în
exercitarea atribu ţiilor sale, consiliul local hotărăşte vânzarea, concesionarea sau
închirierea bunurilor proprietate privat ă a comunei, oraş ului sau municipiului, dup ă
caz, în condiţiile legii;
Conform art. 123 alin (3) din Legea 215/2001, ... în cazul în care consiliile
locale sau jude ţene hotără sc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privat ă a unităţii
adrninistrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construc ţii, constructorii de bun ă-credinţă
ai acestora beneficiaz ă de un drept de preemp ţiune la cump ărarea terenului aferent
construcţiilor. Preţul de vânzare se stabi1ete pe baza unui raport de evaluare, aprobat
de consiliul local sau judeţean, după caz.
Prin cererea înregistrat ă sub nr. 18483/PF/12.12.2016, Sirniniuc Maricica a
solicitat cumpărarea terenului.
Preţul de vânzare propus

si acceptat este de 225 lei/mp +TVA.

Având în vedere aceste prevederi consider ărn c ă proiectul de hot ărre
îndeplineşte condiii1e de 1 egalil ate.
Ş EF SERVICIU ADP
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Are

a

de Cadastru şî Publicitate lmubîlîarà GALATI
Biroul de Cadatru şă Pub)*citate ămobi)iară Tecuc ă

A. Partea 1. Descrîerea imobilului
TEREN lntravilan

Nr. Cf veclii:3633

Adra ă nc Tecicî. Al Va -ç ile Aleeandri. liid (ia)ati Camin Vitîmas. noitia nr18
r. Nr cadastral 1 Suprafaţa*
Observaţii I Referinţe
irt
N.
[A1

CAD: 2991

ţ
l
j

-

Din acte:
ă 1asurata: 35

.

ţ

tructia C1 msciîsa in CF 104787-Cl;

B. Partea U. Prorietari

şi acte
Referin ţe

lnscrlarl prlvltoare la dreptul de proprîetate şi alte drepturi re ale
40679 I 10111f2016
Act t1omiativ ar. 14. din 1710411992 emis de consiliul local al mua. Tecucî;
lntabulare, drept de PROPRIETATE. dobandit prin Lege, cota actuala

•
Al

1/:L
l) tUN1CIP1UL TEC1JCI DOlENllJL PRIVAT

.C. Partea SU. 5ARCINi .
lnscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate.
drepturi reale de garanţie şi sarcini

1 cuir(

coinr da(e

ctf

cara:er per;orr3l, proejate de i3revederi/e Legii

Referinţe

1/ii 1 dil 7 2

-,,

,

Car(e Funciarâ fr. .104781 Couiiiiiaj()i

Ariexa Nr. 1 La Partea l

L

.

Tei- en
,1a

J

CAD: 2991

35

upraia ţa este ael:erminata .In pianul ae proiecţie brereo iu.

L.
Dat

.

găs

Geoetra pentru acee

refe"toar-e la trn

crt categoitrasuprata ţa
(mp
folosinţă jvîlan
curti
1
DA
35
constructi

•

Observa ţii / Referin ţe

p*

Tarla
-

Parceiă

Nr. topo

-

-

.

Cbserva ţ ii / Referin ţe
•

Certific că prezentul extras corespunde Cu. poziîile in vigoare din cartea funciar ă original ă , păstrată de acest
birou. •
.
Prezentul extras de carte funciar ă este valabit Ia autentificarea de c ătre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesîunilor, iar informa ţiile prezentate sunt
susceptibite de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat taiiful de 60 RON, -C1-iitanta interria nr.2754611 -11-2016 in surna de 60, pentru serviciul de
publicitate imobiliară cu codul nr. 232.
€

Data solu ţionării
17-11-2016

Sr

Asistent Regis
lftimie Veroni

Referent,

.

(para(a şi
ZCI

Là

Document care_con ţine date cu caracter persona!, protejte de prevederiie Legii

Pagina2din.

jrcheiere Nr. 40679 / 1 01 1 -201 6

-

Oficiui de Cadastru ş i Pubiicitate lmobiliar ă GALATI
Biroul de Cadastru şi Publicttate Imobiliară Tecuci

Dosarul nr. 40679 / 10-11-2016
INCHEIERE Nr. 40679

Registrator: Mititelu Ceraefa Petruta

Asisteflt lftimie Veronica Mioara

Asupra cererii introduse de SIMINIUC MARICICA domicîliat in Loc. Tecuci, Str! Decembrie
1918, Nr. 528, 81. N1, Sc. 2, Ap. 34, Jud. Galatî privîad lntabulare sau inscriere provizorie in cartea
funciara, in baza:
-Act Normativ nr.14117-04-1992 emis de Consiliul Local aI mun. Tecuci
fiirid indeplinite conditiîle prevazute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.
7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, •tariful achitat in suma de 60 Iei, cu
documentul de plata:
-Chitanta îriterna nr.27546110-11-2016 in suma de 60
pentru serviciul avand codul 232
Vazand referatul asistentului regîstrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere
DISPUNE
Admiterea cereriî cu privîre la:
- imobilul cu nr. cadastral 2991, inscris m caitea funciara 104787 UAT Tecuci avand proprietarii:
STATUL ROMAN in cota de 1/1 de sub 8.1,;
- se intabuleaza dreptuf de PROPRIETATE mod dobandire lege in cota de 111 asupra A.1 in favoarea
MUNICIPIUL TECUCI DOMENIUL PRIVAT. sub B.2 din cartea funciara 104787 UAT Tecucî;
Prezenta se va comunica p ărţilor:
Statul Roman
Siminiuc Maricica
Municipiuf Tecuci Domeniul Prîvat
*) Cu drept dereexamînare in termen de 15 zile de la comunicare; care se depune la Biroul de
Cadastru si Publicitate fmobiliara Tecuci, s inscrîe în cartea funciara si se solutioneaza de catre
reg istratorul-sef
Data soluţionă rii,

e

17-11-2016

Reg
Mitit

or,
s la Petruta :.

(parafaî-serTÎ6ătura)

•

• • Asistent Registr tor,
•jftiniie Veronica ioara

prafa si s mnă ura)

*,) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) dîn R gularnenul.de aviaîO, recep ţie şi incriere in
evidenţe/e de cadastru şi carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 70012014.
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