
RO M ÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

IIOT Ă RÂREA Nr.____ 

Din 	 2016 

Privind: aprobarea vânz ării directe a unei suprafe ţe de teren apar ţinând dorneniului 
privat al municipiului Tecuci c ătre domnul Doscas Constantin 

Iniţiator : C ătălin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, 
judeţul Galaţi; 

Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:  

Consiliul local aI municipiului Tecuci, judeţul Galaţi întrunit în şedinţă  
ordinară  în data de 	9 Zq. /? 2016; 

Având în vedere: 
-

/2

expunerea 	de motive 	a iniţiatorului înregistrat ă 	sub 
nr.V9€2016; 

- raportuf de specialitate întocmit d Serviciului adininistrarea domeniului public şi 
privat,înregistrat sub nr 	 2016; 

- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate rir. 	ş i 5Î 
In conformitate cu prevederile: 
- H.C.L. nr. 10/27.01.201 1 privind aprobarea pre ţurilor de vânzare ş i concesionare 

a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului; 
- art 123 alin(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. 115, alin. 1, lit. ,,b din Legea 215/2001 a administra ţiei 

publice locale, republicată  în 2007. 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art. 1. Se aprobă  vânzarea direct ă  către domnul Doscas Constantin, a 

terenului situat în Tecuci, Aleea Complexului - zona blocuri W2-A1, în suprafa ţă  de 
19,25mp, identificat conform c ărţii funciare nr. 108682, anexă  la prezenta hotărâre. 

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 
integral la sernnarea contractului de vânzare - curnp ărare. 

Art.4. 	Toate taxele necesare perfect ării vânzării vor fi suportate de 
curnpărător. 

Art.5. Perfectarea vânz ării se va face în terrnen de 90 de zile de la validarea 
prezentei hotărâri si numai în condi ţiile achitării integrale a pre ţului concesiunii aferent 
terenului susmenţionat. 

In caz contrar vânzarea se anuleaz ă . 
Art.6 Prezenta hotărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Priinarului 

rnunicipiului Tecuci. 
Art.7 Priciti hilrre va fi cornunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului 

rnunicipiHiui. lci. : • 
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ROMÂN1A 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

_____ 2 2 /Z 2016 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea vânz ării directe a unei suprafe ţe de teren apar ţinând domeniului 
privat al municipiului Tecuci către domnul Doscas Constantin 

Prin cererea înregistrat ă  sub nr. 4013/PF/02.08.2016, numitul Dosca 

Constantin solicită  cumpărarea terenului situat în Tecuci, Aleea Complexului - 

zona blocuri W2-A1, teren pe care este amplasat un garaj proprietatea sa, 

construit pe terenul concesionat de la Municipiul Tecuci prin contractul de 

concesionarenr. 12736 din 14.08.1995. 

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 construc ţie (garaj) şi nu a facut obiectul restituirii în baza legilor 

proprietăţii. 

Preţul de vânzare este cel stabilit prin H.C.L. 1 0/27.0 1 .20 1 1. 

Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare 

proiectul de hotărâre în forma propus ă . 

PRIMAR, 

Cătălin Constantin Hurdubae 
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ROMÂN1A 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRĂRE DOMENIULUI PUBLIC Ş I PRIVAT 

Nr. 	 dinJ2O1 6 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea vânz ării directe a unei suprafe ţe de teren apartinând domeniului 
privat al municipiului Tecuci c ătre domnul Doscas Constantin 

Terenul în suprafaţă  de 19,25 mp situat în Tecuci, Aleea Complexului - zona 

blocuri W2-A1, ocupat de un garaj proprietatea domnului Doscas Constantin, 

construit pe terenul concesionat de la Municipiul Tecuci prin contractul de 

concesionare nr. 12736 din 14.08.1995, aparţine domeniului privat al municipiului, 

fiind înscris la O.C.P.I. cu nr. cadastral 108682. 

Amplasamentul respectiv nu poate primi o alta destina ţie intrucat este ocupat de 

construcţie (garaj) proprietate particular ă  şi nu a facut obiectul restituirii în baza legilor 

proprietăţii. 

În conformitate cu prevederile art.36 alin 5 din Legea 215/2001 lit.b în 

exercitarea atribuţiilor sale, consiliul local hotărăşte vânzarea, concesionarea sau 

închirierea bunurilor proprietate privat ă  a comunei, oraşului sau municipiului, după  

caz, în condiţiile legii; 

Conform art 123 alin (3) din Legea 215/2001, ... în cazul în care consiliile 

locale sau jude ţene hotărăsc vânzarea unui teren aiIat în proprietatea privat ă  a unităţii 

administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construc ţii, constructorii de bun ă-credinţă  

ai acestora beneficiaz ă  de un drept de preemp ţiune la cumpărarea terenului aferent 

construc ţiilor. Pretul de vânzare se stabilente pe baza unui raport de evaluare, aprobat 

de consiliul local sau judetean, dupa caz. 

Prin cererea înregistrat ă  sub rir. 4013tPF/02.08.2016, Doscas Constantin a 

solicitat cump ărarea terenului. 

Preţul de vânzare propus si acceptat este de 225 lei/mp +TVA. 

Având în vedere aceste prevederi consider ărn că  proiectul de hotărâre 

îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

Ş EF SERVICIU ADPP 

Lucia Gradea 
Ă473/5ex. 


