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ROMAIA 
JUDEŢUL GALAT1  

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSIL1UL LOCAL 
HOTARÂREA Nr.  a16  

Din 	o .  2021 

Privind : aprobarea vânzării directe a unui imobil ( teren ), aparţinând domeniului privat al 
municipiului Tecuci situat in fd. Plutonier Stoicescu, nr. 15C1  

Iniţiator: Lucian-Grigore Costin , Primarul municipiului Tecuci,iudeţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 	 2021 ; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţă  ordinară  in data 

de 	 2021; 
Având in vedere 

Referatul de aprobare al 	inregistrată  sub nr32J4 (0 -021 ; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul A PP, inregistrat sub 

nr.3 	/1-06 •  2021. 
- rapoartele de avizare intocmite de comisiile de specialitate  f i-f-  	• 

cererea domnului Tulearca Iancu, inregistrată  cu nr. 9469/15.02.2021 şi declaraţia de 
acceptare a valorii de vânzare, inregistrată  la nr. 30862/07.06.2021; 
Raport de evaluare nr. 9830 din17.02.2021 evaluator TRUE VALUER S:R:L:, 
art.129 alin 2 lit. C , alin 6 lit. B şi art.364 din OUG 57/2019; 
in baza prevederilor: 
art.139 alin.2 coroborat cu art.5, lit. dd. din OUG nr.57/2019; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă  Raportul de evaluare nr.9830 din 17.02.2021 Intocmit de evaluator TRUE 
VALUER SRL conform anexei ce face parte integrantă  din prezenta hotărâre; 

Art.2. Se aprobă  vânzarea directă  a unui imobil(teren)cu suprafaţa de 300 mp, situat in 
municipiul Tecuci, fd. Plt. Stoicescu, nr.15C1, identificat conform cărtii f-unciare nr. 114287-
anexa 1 la prezenta hotărâre. 

Art.3.  Valoarea de vânzare a terenului este de 3012 euro TVA inclus, transformat 1n lei la 
cursul zilei, la data plăţii. 

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

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

Art.6. Cu data prezentei se abrogă  orice prevederi contrare. 
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. 

Contrasemnează  pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL, 

Jr. George Lucian Bor/şati 
PRESEDINTE4SE-DINfĂ;:\ 

('«-Rn`M fa-o'bw 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
P RI MA R 

Nr. 3,2416  din 	06,  2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind : aprobarea vânzării directe a unui imobil ( teren ), aparţinând 
domeniului privat al municipiului Tecuci situat pe fd. Plutonier 
Stoicescu, nr. 15C1  

Terenul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre este situat in estul 

municipiului Tecuci, fd. Plutonier Stoicescu, nr.15C1, în suprafaţă  de 300 mp. 

Terenul aparţine domeniului privat al Municipiului Tecuci, se află  "intr-o zonă  de 

locuinţe, i a fost atribuit conform Contractului de concesiune nr. 4438 din 

24.05.1996 . 

Prin cererea inregistrată  la municipiul Tecuci cu nr. 9469 din 15.02.2021, 

domnul T 	L 	L, domiciliat în Tecuci, fd. Plutonier Stoicescu, nr.15C1 solicită  

cumpărarea terenului concesionat. Pe terenul respectiv se află  edificată  locuinţa 

acestuia, amplasamentul neputând primi o altă  destinaţie. Contractul de concesiune 

menţionat mai sus este incheiat pentru o perioada de 40 ani. 

in aceste condiţii propun vânzarea directă  a terenului situat în fdt. Plutonier 

Stoicescu, nr.15C1. 

PRIMAR, 

Lucian-Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. 	 din 	C, 	2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : aprobarea vânzării directe a unui imobil ( teren ), aparţinând domeniului 
privat al municipiului Tecuci situat pe fd. Plutonier Stoicescu, nr. 15C1  

Bunul imobil (teren) propuse spre vânzare aparţine domeniului privat al 
municipiului Tecuci, inscris in Cartea funciară nr. 114287. 

Potrivit prevederilor art.129 alin 2 lit. C i 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. 

Conform art. 364 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, in cazul 
vânzării unui teren aflat 1n proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ 
teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună credinţă a acestora 
beneflciază de un drept de preemţiune la cumpărarea terenului aferent. 

Preţul de vânzare propus este de 3012 euro mp TVA inclus, i a fost stabilit 
in funcţie de valoarea terenului din contractul de concesiune şi pe baza raportului de 
evaluare nr. 9830 din 17.02.2021, 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. Luci4n Gradea 
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