ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 14/30.01.2015
privind vanzarea prin incredintare directa a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei
Frecatei in suprafata totala de 1.735 m.p. avand nr. cad. 32257, C.F. 32257, situat in T 3, Cc 4, lot 6,
aferent constructiei pe care o detine in proprietate SC Crinul SRL
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei şi avizul comisiei de
specialitate a Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificata si
completata ulterior;
- art. 123 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,
modificata si completata ulterior;
- art. 553, alin. 1, alin. 4 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , republicat, cu modificarile
si completarile ulterioere
Luand in considerare cererea depusa de SC Crinul SRL la Primaria Frecatei cu nr. de
inregistrare 5514/03.09.2014, prin care solicita cumpararea suprafetei de teren, aferenta constructiei
aflata in proprietate;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45 alin. (3) şi ale art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se aproba vânzarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 1.735 m.p., identificat
prin nr. cadastral 32257, carte funciara 32257, situat in tarla 3, parcela Cc 4, lot 6, apartinand
domeniului privat al Comunei Frecatei, teren aferent imobilului cladire, proprietate a SC CRINUL
SRL.
Art. 2. Se însuşeşte raportul de evaluare nr. 65/15.12.2014 a imobilului, executat de evaluator autorizat
Dumitru Geambazu şi stabileşte contravaloare pe care trebuie sa o plateasca SC Crinul SRL pentru
suprafata de 1.735 m.p., la suma de 11.350 lei.
Art. 3. Se împuterniceste primarul comunei Frecatei sa semneze contractul de vanzare-cumparare in
forma autenticata la notar.
Art. 4. Taxele ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autenticata vor fi
suportate de către cumpărător.
Art. 5. Se aproba recuperarea contravalorii sumei platite pe raportul de evaluare mentionat la art. 2 de
la SC Crinul SRL.
Art. 6. Secretarul comunei Frecatei va comunica prezenta hotarare primarului comunei Frecatei pentru
a fi dusa la indeplinire, compartimentului financiar-contabil, SC Crinul SRL şi Instituţiei Prefectului judeţul Tulcea.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, 2 „abţineri”, fiind prezenţi 12
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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