
RO M ÂNJA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUN1CIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREA Nr.____ 

	

Din 	 2018 

Privind: aDrobarea vânz ării directe a unei suprafe ţe de teren apar ţinând dorneniului 
i3rivat al municiDiului Tecuci c ătre domnul Mihai Iulian 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Ţecuci, jud. Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: nr. 6Ă ,J.o 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunft în şedinţă  ordinară  în 

datade o2C. O 	2018; 
Având în vedere: 

- 	expunerea 	de 	motive 	a 	iniţiatorului 	înregistrată 	sub 
nr. 	J. 	2018, 

- raportul de specialitate întocmit de Direc ţia Arhitect Sef, Direc ţia General Economîc ă,, 
Serviciului administrarea domeniului public şi privat, înregistrat sub 
nr.(3// 2018; 

- raportul de avizare întocinit de coinisiile de specialitate nr. Ăşi 5; 
Având in vedere cererea donmului Mihai Iulian, înregistrat ă  cu nr. 62965/13.07.2018; 

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; 
- art 123 alin (3) din Legea 215/2001; 
- art. 36, alin. (5) lit.b din Legea 215/2001, privind administraţia publică  locală, 

republicată  în 2007; 
- att. 45, alin. (3) art 115, alin. 1, lit. .,,b din Legeă  215/2001 a administrăţiei ub1ie 

kca1e, republicată  în 2007. 

HOT Ă RĂŞ TE: 

Art. 1. Se aprobă  vânzarea directă  către domnul Mihai Iulian, a terenului situat în 
Tecuci, Aleea Vasile Alecsandri - zona c ămin Vitimas, în suprafaţă  de 18,00 mp, identificat 
conform extras de carţii funciare rir. 108412. anexă  la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art.1 este de 235 lei/mp +TVA, conform 
1-1.C.L.10727.01.201 1. 

Art.3. Plata suprafe ţei menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre se va face integral 
la semnarea contractului de vânzare - cump ărare. 

Art.4. Toate taxele necesare perfect ării vânzării vor fi suportate de curnp 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 hot ărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 
Tecuci. 

Art.7 Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesa ţi prin grij a secretarului 
municipiului Tecuci. 

PRE 	Âir ŢĂ 	

SECRETAR i(7L 5? 	
Jr Va1encaFotach 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	Ă3 din 	i9,Y 2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea vânz ării directe a unei suprafe ţe de teren apar ţinând domeniului 
privat al municipiului Tecuci c ătre domnul Mihai Iulian 

Prin cererea înregistrat ă  sub nr. 62965/13.07.201 8, domnul Mihai 
Iulian solicită  cumpărarea terenului situat în Tecuci, Aleea Vasile Alecsandri 
zona cămin Vitimas, teren pe care este amplasat un garaj proprietatea domnului 
Mihai Iulian, terenul concesionat de la Municipiul Tecuci prin Contractul de 
concesionare nr. 7655/1 9.08. 1 993. 

Proprietarul gau1ui are aehitate la zi impozitele şi taxele locale şi 

nu are datorii la bugetul local. 

Amplasamentul respectiv nu poate primi o altă  destinaţie, întrucât este 

ocupat de construcţie (garaj) şi nu a făcut obieetul 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 
14 

11 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMAIUA MUNICIPIULUI TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Ş I PRIVAT 

	

Nr. 	din 	. 	201 8 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea vânz ării directe a unei suprafete de teren apartinând domeniului 
privat al municipiului Tecuci c ătre domnul Mihai Iulian 

Terenul în suprafaţă  de 18,00 mp situat în Tecuci, Aleea Vasile 
Alecsandri - zona cămin Vitimas, ocupat de un garaj proprietatea domnului 
Mihai Iulian, construit pe terenul concesionat de la Municipiul Tecuci prin 
contractul de concesionare nr. 7655/19.08. 1993, aparţine domeniului privat al 
inunicipiului, fiind înscris la O.C.P.I. cu nr. cadastral 108412. 

In conformitate cu prevederile art.36 alin 5 din Legea 2 1 5/200 1 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 judeţene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea 
privată  a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construc ţii, 
constructorii de bună-credinţă  ai acestora beneficiaz ă  de un drept de 
preempţiune la cumpărarea terenului aferent construc ţiilor. 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. 62965 din 13.07.2018, domnul Mihai 
Iulian a solicitat cump ărarea terenului. 

Preţul de vânzare propus si acceptat este de 235 lei/mp +TVA, conform 
HCL 10/27.01.2011. 

Având în vedere aceste prevederi consider ăm că  proiectul de hotărâre 
îndepline şte condiţiile de legalitate. 

	

DIRECŢIA ARHITECT SEF 	
DIRECŢ IA GENERALA E2ONOM1CĂ  
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