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HOTĂRÂRE 

privind modificarea art. 1 din HCL nr.202/07.11.2019 pentru aprobarea studiului de 

oportunitate întocmit in vederea vânzării directe a imobilului  teren in suprafață de 520 si 

construcție C1-70 mp situat in str. Eroilor nr.37,  oras Techirghiol catre Ispas Mihail  

 

 

 Consiliul Local Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.01.2020 . 
 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. primar 

– Soceanu Iulian-Constantin, raportul Comisiilor pe domenii de specialitate nr. 2 ,  

 Având în vedere : 

− raportul de specialitate nr.63/06.01.2020 al Serviciului de Urbanism,  

− cererea nr.15052/31.07.2019 a numitului Ispas Mihail; 

− HCL nr. 202/07.11.2019 pentru aprobarea studiului de oportunitate intocmit in vederea 

vanzarii directe a imobilului teren in suprafață de 520 si constructie C1-70 mp situat in 

str. Eroilor nr.37, oras Techirghiol catre actualul chirias Ispas Mihail;  

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

Administrativ 

            In temeiul prevederilor art.139, alin.3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

       Art.1- Se aproba modificarea art.1 din HCL nr.202/07.11.2019 privind aprobarea 

studiului 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 Ispas Mihail, astfel: 

"Art.1 – Se aproba studiul de oportunitate in vederea vanzarii directe  a constructiei 

locuinta  si  a terenului de sub constructii in suprafata de 70 mp, precum si constituirea 

dreptului de superficie a terenului aferent constructiei-curte in suprafata  de 450 mp. situat in 

oras Techirghiol, str. Eroilor nr.37 catre Ispas Mihail, conform anexei nr.1 la prezentul." 

Art.2 – Celelalte prevederi ale HCL nr.202/07.11.2019, raman valabile. 

Art.3 – Secretarul general al 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 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

 

 

Techirghiol, astăzi – 17.01.2020. 
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