
  ROMÂNIA 

  JUDEŢUL CONSTANŢA 

  CONSILIUL LOCAL NĂVODARI 

                      

 

HOTĂRÂRE NR. 277/24.09.2015 

cu privire la vânzarea prin licitatie publică a unui teren în suprafaţă de 158 mp,  

 situat în Năvodari,  strada M 8 fn, județul Constanța 

  

 

Consiliul Local al oraşului Năvodari, intrunit in sedinta extraordinara in 

conformitate cu prevederile art. 39 (2) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in 

data de 24.09.2015; 

Avand in vedere: 

- proiectul de hotarare initiat de consilier local Apostol Ion, expunerea de 

motive a acestuia, raportul compartimentului de resort, avizele comisiilor de 

specialitate;  

- art.123, alin.(1), (2) și (3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  art.4 din Legea 

213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr.7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliară, 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

        În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.”c” şi 36, alin.(5), lit.”b” şi a 

dispoziţiilor art.45(3) si ale art.115, alin.(1), lit.„b” din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

HOTARASTE  : 

ART.1. Vânzarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafata de 158 mp situat în 

Năvodari, strada M 8 fn, județul Constanța, identificat cu nr.cadastral 113939, înscris 

în Cartea Funciară sub nr.113939 / Oras Navodari, preţul de pornire al licitaţiei  fiind 

de 265,41 lei/mp, la care se adaugă TVA, conform raportului de evaluare întocmit de 

S.C. GECO M.E.C. 2003 S.R.L. Terenul  face parte din domeniul privat al Oraşului 

Năvodari, regasindu-se la pozitia 50 din anexa nr.1 la H.C.L. nr.145/11.06.2015 

privind actualizarea H.C.L. nr.32/28.02.2011 cu privire la aprobarea inventarului 

bunurilor care apartin domeniului privat al orașului Năvodari; 



ART.2(1) – Însuşirea raportului de evaluare întocmit de S.C. GECO M.E.C. 2003 

S.R.L. pentru terenul în suprafaţă de 158 mp situat in Navodari, strada M 8 fn, judetul 

Constanta. 

     (2) – Comisia de vânzare se va stabili prin dispoziţia Primarului Oraşului 

Năvodari; 

      (3) – Aprobarea garantiei de participare la licitatie în cuantum de 500 lei, 

taxa de participare la licitatie în cuantum 400 lei; 

      (4) – Aprobarea Caietului de sarcini ( Anexa nr. 1) şi a Instructiunilor  

( Anexa nr. 2) pentru organizarea şi desfăsurarea licitatiei publice deschise  pentru 

vânzarea terenului prevăzut la articolul 1; 

ART. 3 (1) – Pretul de vânzare al terenului prevăzut la articolul 1 va fi achitat în 

termen de 60 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare. 

       (2) – Contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat în termen de maxim 

30 zile de la data achitării integrale, a preţului de vânzare. 

ART. 4 -  Cheltuielile privind întocmirea raportului de evaluare menţionat la articolul 

2(1), a documentatiei cadastrale, precum şi a contractului de vânzare cad în sarcina 

cumpărătorului. 

ART. 5 – Dacă preţul de vânzare nu se achită în termenul prevăzut în procesul-verbal 

de adjudecare, vânzarea se rezoluţionează. 

ART.6 – Primarul si/sau Viceprimarul Oraşului Năvodari este mandatat să semneze 

contractul de vânzare  în faţa notarului public. 

ART.7 –Compartimentul Autoritate Tutelara-Relatia cu Consiliul Local va comunica 

prezenta hotarare: Institutiei Prefectului-Judetul Constanta, Primarului Orasului 

Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, 

Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat. 

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 17  consilieri din 19 consilieri in functie. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER LOCAL, MORUZI VASILE 

 

SECRETAR, 

TIRSOAGA VIORICA 

 

 

 

 


