
R Ni 	A 
.11;DEŢUI. GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUC1 
CONSILIUL LOCAL — 
HOTARAREA Nr. 

Din 	 • ar • 	2021 

Privind : aprobarea vânzării directe a unui imobil ( teren ), aparţinând domeniului privat al 
municipiului Tecuci situat in str. Alexandru Lascarov Moldoveanu, nr.80 

Iniţiator: Lucian-Grigore Costin , Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului:  6:2_(2o.df  2021 ; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, Intrunit în şedinţă  ordinară  In data de r  o  2021; 
Având In vedere 
- Referatul de aprobare al iniţiatorului, Inregistrată  sub nr...g33g 

raportul de specialitate intocmit de Serviciul 	PP, inregistrat sub 
nr. 	 
rapoartele de avizare Intocmite de comisiile de specialitate •/( 	; 

- cererea domnului Anghel Elisei, inregistrată  cu nr. 11526/24.02.2021; 
- Raport de evaluare nr. 24 din 05.05.2021 evaluator VASILE IRIMIA:, 

art.129 alin 2 lit. C , alin 6 lit. B din OUG 57/2019 şi art.8 din Legea nr.15/2003; 
in baza prevederilor: 
art.139 alin.2 din OUG nr.57/2019; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă  Raportul de evaluare nr. 24 din 05.05.2021 Intocmit de evaluator VASILE 
IRIMIA conform anexei nr.1 ce face parte integrantă  din prezenta hotărâre; 

Art.2. Se aprobă  vânzarea directă  a unui imobil (teren) In suprafaţa de 300 mp, situat In 
municipiul Tecuci, str. Alexandru Lascarov Moldoveanu, nr.80, identificat conform cărţii f-unciare nr. 
102247 - anexa 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Valoarea terenului, conform Raportului de evaluare nr. 24/05.05.2021, intocmit de 
evaluator VASILE IRIMIA este 2.805,00 euro fără  TVA, transformat 1n lei la cursul zilei, la data 

Art.4.Perfectarea vânzării se va face 1n termen de 6 luni de la validarea prezentei hotărâri. Plata se 
va face integral la serrmarea contractului. 

Art. 5. Toate taxele necesare perfectării vârizării (taxe CF,evaluare, acte notariale ) vor fi suportate 
de cumpărător. 

Art.6. Cu data prezentei se abrogă  orice prevederi contrare şi Incetează  dreptul de folosinţă  
asupra terenului atribuit prin Procesul verbal m.58547 din 01.04.2009. 

Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă  la Indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci. 
Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

PRES 
Contrasemnează  pentru legalitate, 

SECRETAR GENERAL, 
Jr. George Lucian Borşa5 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
P RI MA R 

Nr.  2g3,3j  din  020 Osi—   2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind : aprobarea vânzării directe a unui imobil( teren ), aparţinând domeniului privat 
al municipiului Tecuci situat in str. Alexandru Lascarov Moldoveanu, nr.80  

Terenul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre este situat in estul 
municipiului Tecuci, str. Alexandru Lascarov Moldoveanu, nr.80, în suprafaţă de 300 

mp. Terenul aparţine domeniului privat al Municipiului Tecuci, se află 	zonă de 

locuinţe pentru tineri i a fost atribuit 	conform 	Procesului — verbal nr. 

58547/01.04.2009 . 

La această data pe terenul respectiv se află locuinţa proprietatea domnului A 

E 	i A 	C 	, conform Contractului de vânzare nr.2537 din 16.05.2019 

Prin cererea nr. 11526 din 24.02.2021, domnul A 	E 	solicită cumpărarea 

terenului pe care este amplasată casa ce o deţine. 

În aceste condiţii propun vânzarea directă a terenului susmenţionat, la preţul 

stabilit prin raportul de evaluare. 

PRIMAR, 
LucigGriQore Costin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. 	2J9339 din a?-0 • Or 2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : aprobarea vânzării directe a unui imobil( teren ), aparţinând domeniului privat 
al municipiului Tecuci situat in str. Alexandru Lascarov Moldoveanu, nr.80  

Bunul imobil (teren) propus spre vânzare aparţine domeniului privat al 
municipiului Tecuci, inscris în Cartea funciară nr. 102247. 

Potrivit prevederilor art.129 alin 2 lit. C şi art. 6 lit. B din OUG 57/2019, 
consiliile locale hotărăsc cu privire la vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat 
al localităţii. instrăinarea terenului se face prin vânzare directă. 

in baza art.8 din Legea nr.15/2003 consiliul local poate hotări la solicitarea 
proprietarului locuinţei vânzarea directă către acesta a terenului. Preţul de vânzare se 
stabileşte de un expert evaluator autorizat i se aprobă de consiliul local. 

Preţul de vânzare propus este de 2805,00 euro mp, fără TVA, conform 
Raportului de evaluare nr. 24/05.05.2021, transformat in lei la cursul zilei, la data plăţii. 

Faţă de aceste precizări, considerăm că proiectul de hotărâre Indeplineşte 
condiţiile de legalitate şi oportunitate. 

Şef Serviciu ADPP, 
Ing. Lucian Gradea 



ANCPI  
vgamr 

Nr. cererej 22686 
Ziva ' . 	i 	13 
Luna t_ 08  

L Anul 1 2020 
, Cociverificare 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară GALATI 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tecuci 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
PENTRU INFORMARE 

Carte Funciară Nr. 102247-C1 Tecuci 

A. Partea I. Descrierea imobilului 
Construcţii 

Crt Nr cadastral 
Nr. Adresa  Observaţil / Referinţe 

Al 102247-C1 Loc. Tecuci, Str A.Lasc.Moldoveanu, Nr. 
80, Jud, Galati 

Nr. niveluri:1; S. construita la so1:91 mp; 

B. Partea II. Proprietari şi acte 

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe 

18370 / 17/05/2019 
Act Notarial nr. Contract de vanzare aut. 2537, din 16/05/2019 emis de BNP Argint Georgiana Ingrid; 

B4 Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu juridic cumparare, dobandit 
prin Conventie, cota actuala 1/1 

, 

1)•A 	. E 
2) A 	. Cl 	, Dun comun 	 ' 

C. Partea III. SARCINI . 

    

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 
drepturi reale de garanţle şi sarcini  

 

Referinţe 

 

NU SUNT  
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idk 
Carte Funciară Nr. 102247-C1 Comuna/Oraş/Municipiu: Tecuci 

Anexa Nr. 1 La Partea I 

 

Date referitoare la constructii  
Crt Num'ăr Destinaţie 

construcţie Supraf. (mp) Situaţie n. .al. 	.. juca Observaţii / Referinţe 

M. 102247-C1 
constructil de 

locuinte 91 
Cu acte 

in CF 
propriu 

S. construita la so1:91 mp; 

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul infonnatic integrat al ANCPI conţine informaţille din cartea 
funciară active la data generării. Acesta este valabilIn condiţille prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, 
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusivIn mediul electronic, pentru activităţi şi procese 
administrative prevăzute de legislaţia 1n vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi 1n forma fizică a 
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţlei publice ori entităţii 
care a solicitat prezentarea acestui extras. 
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţillor conţinute de document se poate face la adresa 
www.ancpi.ro/verificare,  folosind codul de verificare online disponibil "in antet. Codul de verificare este 
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului. 

Data şi ora generării, 
13/08/2020, 11:39 
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ANCPI 
:z.ANTIA N4TIONA1.4, 

11111.11.4.1,4.111 

Ofickal de Cadastru şi Publicitate Imobiliară GALATI 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tecuci 

,:.-yeren: 300 mp 
intravilan -DA; Extravilan -NU; 
Categoria de folosinta(mp): Curti Constructii 300mp 
,Plan detaliu 

*okul de venficare din antet poate 17 folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adre,sa 	 J2ag. 1 efip 

Cod verificare 

EXTRAS DE PLAN CADASTRAL 

pentru imobilul cu IE 102247, UAT Tecuci / GALATI 
Loc. Tecuci, Str. A.Lasc.Moldoveanu, Nr. 80 

Nr.cerere ,22713 
Ziva 	1 13 
Luna 	‘'Q$ 
Anul 	2‘0320 100087278562 

690050 690000 

690050 690000 

0 	5 	10 

Sistem de proiectieStered'70 

Legenda 

Imobif 	Intravilan 

	 UAT 	I Legea 17 



Sarcini tehniCe (intersectii cu limitele legilor speciale) 
Legea 17, Art. 3 13 

Foan de•ansamblu 

Ultima actualizare a geometriei: 04-02-2011 
Data şi ora generării: 13-08-2020 13:50 

Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru venficarea autenticitatu documentului la adresa http://www.ancpLrolvenficare 	pag. 2 dăn 

Semnat electronic 

' ,.5./X.1.anEtrl 0 	625 	1250 

690000 

690000 

Legen'cla 

Iiîobil 	Intravilan 	Legea 5 

UAT   Legea 17 	Legea 165 

I 	I 	I 

Sistem de proiectie Stereo 70 


