
RO MÂN1A 
JUDEŢUL GALAD 

MUNIC1PIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — . ţr3  

HOT Ă R Ă iREŞ  Nr. 
Din 	 2018 

Privind: aprobarea v ănzării directe a imobilului situat in strada Stefan cel Mare 
nr.275  

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecu i, jude ţul Galaţi; 
Număr de inregistrare ş i data depunerii proiectului: n ( 	8.0, //; .20/0/) 	---- 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi intrum n şedinţă  042#0 f;"/ A 1  '':-:› 161-  

‘U ̀  	2018; 
Având in vedere: 

-expunerea de motive a ini ţiatorului inregistrată  sub nr.  Kf5 -2-02/.2, iţ( 20/j)  
-raportul de specialitate intocmit de Directia Arhitect sef ,Inregistrat sub 
/ -‘Zr--7  ' ri( Q-04 

- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 2,6 
- cererea numitului Marian Neagu inregistrata sub nr. 23516/2017. 
- art.42 din Legea 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în 

mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. 
- art. 36, alin. (5) lit."b" din din Legea 215/2001, privind administra ţia publică  

locală, republicată  in 2007; 
- art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea 215/2001 a administra ţiei 

publice locale, republicată  in 2007: 
HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.l. Se aprob ă  raportul de evaluare privind imobilul (teren si constructie) ,situat 
in Tecuci,str.,  Stefan cel.Mare , :nr.275, Intocmit:de evaluator Albu Silvia,anexa 1 la•prezenta 

hotarare. 
Art.2. Se aprob ă  vânzarea bunului imobil (teren si constructie) ,situat in 

Tecuci,str. Stefan cel Mare nr.275,identificat conform CF nr.109062, anexa 2 la prezenta 
hotarare,d-lui Marian Neagu. 

Art. 3.  Preţul imobilului este de 5387 lei pentru constructii conform raportului de 
evaluare intocmit de evaluator Albu Silvia,anexa 1 la prezenta hotarare si 4700 lei pentru 
teren conform HCL10 /2011, la care se adauga tva. 

Art.4. Plata imobilului menţionat la art.1 din prezenta hot ărâre se va face integral 
la data perfectarii contractului de van.  zare cumparare. 

Art.5. Toate taxele necesare perfectării vănzării vor fi suportate de cumpărător. 
Art.6. Perfectarea vânz ării se va face in termen de 120 de zile de la aprobarea 

prezentei hofătări si numai in cazul in care beneficiarul nu inregistreaza debite fata de 
bugetul local.. in caz contrar vânzarea se anuleaz ă . 

Art.7. Cu da-ta prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art.8 Prezenta hotărâre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.9  Prezenta_hatărăre va fi comunicată  celor interesa ţi prin grija secretarului 

municipiului Teenci 

in data de 

PRIfiSWIITIffl:p iD11\1"TA 	
SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 9/,‘7". rdin  12°' (/. 20 1 8 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind:  aprobarea v ănzării directe a imobitului situat in strada Stefan cel Mare 
nr.275  

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect este situat in strada Stefan cel 

Mare nr.275 si este compus din constructii (locuinta ) si suprafata de teren aferent, 

fiind identificat conform CF 109062. .Acesta apartine domeniului privat al 

Municipiului asa cum reiese si din extrasul de carte funciara. 

Prin cererea inregistrat ă  sub nr. 23516 din 10.05.2017 dl. Marian Neagu a 

solici-tat cumpararea imobilului ce are destinatia de locuin -ta si pentru care este 

beneficiarul contractului de inchiriere nr.7098612010. 

Amplasamentul respectiv nu face obiec -tul restituirii in baza legilor 

proprietatii. 

Preţul „vânzare ,este 	,conform raportului intocţemit ,de evaluator 

autorizat Albu Silvia pentru constructie si a HCL 10/2011 pentru teren. 

Având 1n vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul 

de hotărâre in forma propusă . 

PRIMAR, 
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ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRCTIA ARHITECT SEF 

Nr. 9 	din 	',//:  2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind :aprobarea vânzării directe a imobilului situat in strada Stefan cel Mare 
nr.275  

Conform prevederilor art. 36 alin.2,1it.c din Legea nr.215/2001,republicata in 
2007,privind administratia publica locala,Consiliul local administreaza domeniul 
public si privat al localitatii. 

Imobilul propus spre vanzare nu face obiectul legilor restituirii si nu este grevat 
de sarcini. 

In baza art.42 din Legea 10/2001, Art. 42. - (3) Imobilele cu destina ţia de 
locuinţe, ce nu se restituie, pot fi instrăinate potrivit legislaţiei în vigoare, chiriasii 
având drept de preemţiune. 

Avand in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotarare indeplineste 
conditiile de legalitate.. 

Directia Arhitect sef 
	

Serviciul ADPP 


