ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 86/30.09.2015
privind notificarea dnei. Ghioc Maria cu privire la exprimarea optiunii acesteia de cumparare a
terenului in suprafata de 1.363 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Frecatei amplasat
in tarla 10, parcela 368, teren aferent constructiilor
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. 1730 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare
Luand in considerare cererea depusa de dna. Ghioc Maria la Primaria Frecatei cu nr. de
inregistrare 6181/21.07.2015, prin care solicita cumpararea suprafetei de teren aferent a
constructiei aflata in proprietate;
Vazand raportul de evaluare nr. 56/15.09.2015 intocmit de catre PFA Ivanica A. Florin
pentru suprafata de de 1.363 m.p., teren intravilan aferent constructiei dnei. Ghioc Maria;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45 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 notifica dna. Ghioc Maria in vederea exprimarii optiunii de cumparare cu drept de
preemtiune asupra terenului in suprafata de 1.363 m.p. apartinand domeniului privat al comunei
Frecatei amplasat in tarla 10, parcela 368, teren aferent constructiilor acesteia.
Art. 2. Notificarea va fi transmisa prin grija primarului comunei Frecatei, impreuna cu prezenta
hotarare, iar dna. Ghioc Maria isi va putea exprima optiunea de cumparare in termen de 15 zile
de la primirea notificarii.
Art. 3. Se însuşeşte raportul de evaluare nr. 56/15.09.2015 a imobilului, executat de evaluator
autorizat PFA Ivanica A. Florin şi stabileşte contravaloarea la care va fi notificata dna. Ghioc
Maria pentru suprafata de 1.363 m.p., la suma de 4.498 euro.
Art. 4. Secretarul comunei Frecatei va comunica prezenta hotarare primarului comunei Frecatei
pentru a fi dusa la indeplinire, compartimentului financiar-contabil, dnei. Ghioc Maria şi
Instituţiei Prefectului - judeţul Tulcea.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 13
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Gherghina PATRASCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Cătălin CHISLIŢCHI

