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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea vânzării directe a imobilului teren 

si construcție, str. Eroilor nr.37, oraș Techirghiol către actualul chiriaș Ispas Mihail  

 

 
 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința din data de 07.11.2019,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentat de d-l primar – 

Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.2, 

 Având în vedere : 

- raportul de specialitate nr. 22378/30.10.2019 al Serviciului de Urbanism,  

- cererea nr.15052/31.07.2019 a domnului Ispas Mihail; 

- contract inchiriere nr.4188/26.06.2014 cu act aditional nr.4/01.07.2019; 

- extras CF 109389/Techirghiol; 

- prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art. 363; 

- Legea nr.112/1995; 

- H.C.L. nr.150/13.08.2019 privind aprobarea Regulamentului cadru de vanzare a bunurilor 

imobile din domeniul privat al orasului Techirghiol aflate in administrarea Consilului 

Local al orasului Techirghiol; 

  Văzând prevederile art.129 alin.1, 2, lit."c" din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

In temeiul prevederilor art.139, alin.2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ , 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  
       Art.1 - Se aproba studiul de oportunitate in vederea vanzarii directe a imobilului teren in 

suprafata de 520 si constructie C1-70 mp.situat in str. Eroilor nr.37, oras Techirghiol catre 

actualul chirias Ispas Mihail, conform anexei nr.1 la prezentul. 

 Art.2 - Imobilul mentionat la art.1 apartine domeniului privat al orasului Techirghiol, 

fiind inscris in CF. 109389, cu nr. cadastral 109389, cu destinatia de curti constructii. 

 Art.3 – Raportul de evaluare pentru determinarea pretului de vanzare, se intocmeste de 

evaluatorul autorizat si agreat de Consiliul Local Techirghiol, in conditiile legii, iar 

contravaloarea acestuia va fi achitata de cumparatorul terenului, respectiv Ispas Mihail. 

Art.4 - Secretarul oraşului va face publică hotărârea prin afişaj şi o va comunica 

persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire . 

  

   Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

 

Techirghiol, astăzi – 07.11.2019. 

 Nr. 202. 
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